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Dojazd do Czerwonaka pociągiem (linia Poznań – Wągrowiec), autobusem
PKS, autobusami linii 310 i 312 komunikacji gminy Czerwonak lub linii 341
komunikacji gminy Murowana Goślina z ronda Śródka w Poznaniu. Powrót
z Owińsk pociągiem (linia Wągrowiec – Poznań), autobusem PKS lub autobusami komunikacji gmin Czerwonak, Murowana Goślina do ronda Śródka
w Poznaniu.
Szlak prowadzi przez zachodni skraj Puszczy Zielonka. Na jego trasie najwyższe wzniesienie Puszczy - Dziewicza Góra, urozmaicone lasy i cenne
zabytki w Owińskach, a także niektóre przystanki ścieżki przyrodniczo
-leśnej „Dziewcza Góra” i kilka pomników przyrody.

META

trasa zakonna
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W dalszą wędrówkę wyruszamy stąd za znakami rozpoczynającego
się tu szlaku niebieskiego, schodząc z wierzchołka Dziewiczej Góry
dróżką, początkowo razem ze szlakami żółtym (prowadzącym do Kobylnicy – patrz trasa nr 1) i czerwonym. Po 200 m odchodzi w prawo szlak żółty. Nieco dalej skręcamy w lewo schodząc dość stromo
do poprzecznej dolinki, gdzie w prawo odchodzi szlak czerwony (do
Zielonki), a my za znakami szlaku niebieskiego skręcamy tu w lewo
(3,5 km). Nadal schodzimy w dół, aż dochodzimy do skrętu szlaku w prawo
i drogi jezdnej, którą prowadzi Duży Pierścień Rowerowy (4,1 km); po
lewej widoczne są zabudowania osady leśnej Dziewicza
Góra. Skręcamy tu w prawo
i zaraz w lewo (odchodząc
od szlaku rowerowego) na
drogę, wzdłuż której wiedzie
linia telefoniczna. Mijamy XV
przystanek ścieżki przyrodniczo-leśnej „Dziewcza Góra”,
przy którym skręcamy w prawo skos. Droga jest tu kręta
pularna
i prowadzi przez teren zalesiony
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Punktem początkowym wycieczki jest Czerwonak. Ze stacji kolejowej
(0,0 km) - przy której rozpoczyna się szlak czerwony, a także rowerowy (Duży
Pierścień Rowerowy) - idziemy za znakami obu szlaków ul. Kościelną pod
górę. Mijamy po prawej nowoczesny kościół Niepokalanego Serca NMP
i po wyjściu na górną krawędź doliny Warty, skręcamy w lewo w ul. Źródlaną, idąc nią wśród zabudowań jednorodzinnych. Na rozwidleniu ulic
szlak rowerowy odchodzi w prawo (w kierunku Urzędu Gminy), a my idziemy dalej prosto, ul. Działkową. Następnie ulicami Poprzeczną i Zieloną
dochodzimy do skraju lasu (1,2 km), jesteśmy w obrębie dawnego przysiółka Czerwonczyn, dziś skraju Czerwonaka. Tu przecinamy drogę i wchodzimy ścieżką w las pod górę. Następnie skręcamy w lewo na drogę leśną,
a dalej w prawo skos na ścieżkę, którą wychodzimy na nieutwardzoną drogę jezdną. Idąc nią w prawo, docieramy do asfaltowej drogi z Czerwonaka do osady Dziewicza Góra (2,5 km), którą prowadzi
opuszczony uprzednio szlak rowerowy. Idziemy w lewo, a po 300 m
- pozostawiając ponownie szlak rowerowy - skręcamy w prawo i wąską,
stromą ścieżką (miejscami zarośniętą tarniną) wchodzimy na szczyt Dziewiczej Góry /143 m n.p.m./, przy węźle szlaków pieszych i II przystanku
przebiegającej tu ścieżki przyrodniczo-leśnej „Dziewcza Góra” (3,2 km).
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Dochodząc
do styku z drogą z lewej strony
mijamy zaraz po prawej dąb o obw. 370 cm, a przy
styku z drogą z prawej strony docieramy do podmokłej dolinki,
na skraju której rośnie sosna pospolita o obw. 275 cm. Za dolinką znów
wchodzimy w las, mijamy grupę drzew uznanych za pomniki przyrody
i leśną klasę im. Augusta Cieszkowskiego /XVII przystanek ścieżki przyrodniczo-leśnej/ z tablicami omawiającymi wybrane zagadnienia z zakresu
ekologii i niektórych grup roślin i zwierząt. Docieramy zaraz do zabudowań
leśnictwa Annowo (5,4 km), które mieści się w dawnym dworku myśliwskim rodziny von Treskow, z poł. XIX w. Przy leśniczówce rośnie kolejny
pomnik przyrody - dąb o obw. 480 cm.
Idziemy nadal prosto, mijamy lipę drobnolistną o obw. 415 cm (pomnik
przyrody), za którą wychodzimy z lasu. Przechodzimy pod linią wysokiego napięcia i przecinamy skrzyżowanie dróg (5,8 km); po prawej w oddali widoczne są zabudowania osady Annowo. Przechodzimy pod kolejną
linią energetyczną i po przecięciu podmokłej dolinki docieramy do zabudowy letniskowej w Miękowie. Tu na skraju wsi skręcamy w prawo
(6,5 km) na drogę wysadzaną brzozami, prowadzącą skrajem wspomnianej
dolinki. Mijamy kilka okazałych dębów o obw. do 315 cm i dochodzimy do
utwardzonej drogi z Annowa do Owińsk (7,3 km), którą idziemy w lewo.
Z prawej strony widoczne są hałdy wysypiska odpadów komunalnych,
a po lewej komin Centrum Ogrodniczego „Prima Flora” i wieże kościoła
pocysterskiego w Owińskach. Otwartym terenem dochodzimy do skrzyżowania dróg i początku szlaku czarnego w pobliżu wschodniego skraju
Owińsk /8,0 km/. Odchodząc tu od szlaku niebieskiego (który prowadzi
w prawo do Tuczna) skręcamy w lewo idąc teraz za znakami szlaku czar-
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nego (razem ze szlakiem rowerowym R-1 i Cysterskim Szlakiem Rowerowym), który umożliwi nam poznanie głównych zabytków Owińsk. Przechodzimy zaraz przez przejazd kolejowy na linii Poznań-Wągrowiec (8,2 km)
i ul. Kolejową wchodzimy do Owińsk. Mijamy po prawej cmentarz,
na nim groby 8 żołnierzy WP (zmarłych w następstwie odniesionych ran
w działającym we wsi w 1945 r. szpitalu polowym) ozdobiony pomnikiem
ku ich czci (rzeźbiarz Józef Murlewski) oraz odchodzącą w prawo (razem
ze szlakiem rowerowym R-1) ul. Dworcową do pobliskiej stacji kolejowej
(stąd 200 m). Dalej mijamy rozległy park (pow. 13,9 ha) z 2 poł. XIX wieku,
w nim ośrodek Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu oraz
zrujnowane zabudowania dawnego zakładu psychiatrycznego z ok.1910 r.
Dochodzimy do drogi Poznań-Wągrowiec, obok przystanku autobusowego. Tu przy figurze z 1947 r. skręcamy w lewo, a po 300 m schodzimy z szosy w prawo do renesansowego kościoła św. Mikołaja sprzed 1574 r., przebudowanego w 1686 r. (ob. nieużytkowanego) - 9,4 km. Za murem cmentarza
przylegającego do kościoła skręcamy w prawo na ścieżkę, którą schodzimy
w dolinę widocznej stąd Warty. Przy potężnym dębie o obw. 810 cm (pomnik przyrody „Bartek”) przechodzimy przez kładkę na strumieniu Owińska Struga, za którą skręcamy w prawo i drogą między rzeką a zabudowaniami pocysterskimi (ul. Cysterek) dochodzimy do pl. Przemysława.
Po jego prawej stronie mijamy kościół pocysterski (opis patrz str. 138) oraz
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i obok przystanku PKS ponownie przekraczamy drogę Poznań – Wągrowiec
(10,3 km), za którą przez prawą bramę wjazdową (w lewej
okresowo czynny jest punkt
IT) wchodzimy na teren parku
pałacowego (pow. 20,0 ha),
założonego na pocz. XIX w.,
a zaprojektowanego zapewne przez Piotra Józefa Lenne.
Idziemy w prawo skos alejką
parkową, przechodzimy przez
mostek, przy którym rośnie potężny wielopienny białodrzew
lejowej
o obw. 655 cm i wychodzimy
zytówką linii ko
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zaraz z parku, też przez mostek.
biegnącej na skra
Ulicą Poprzeczną, mijając po
lewej gminne przedszkole, a po
prawej budynek szkoły, dochodzimy do stacji PKP i przystanku autobusów
komunikacji gminy Czerwonak w Owińskach (11,2 km), gdzie kończy się
szlak czarny i trasa naszej wycieczki.
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Dąb Bartek w Owińskach
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