CYSTERSKI SZLAK ROWEROWY (CSR)
Szlak został oficjalnie otwarty 7.10.2007 r. w Dąbrówce Kościelnej, podczas inaugurującego Rajdu Cysterskiego z udziałem władz samorządowych, kościelnych i rzeszy miłośników dwukołowców. Jest pierwszym
w Polsce szlakiem rowerowym w konwencji cysterskiej, oznakowanym
symbolem stylizowanego krzyża – będącego oficjalnym logo Szlaku
Cysterskiego w Polsce.
Trasa: Poznań (węzeł rowerowy nad J. Malta)
- wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego – Wierzenica – Owińska
- Kamińsko – Zielonka - Dąbrówka Kościelna – Rejowiec
– Antoniewo – Skoki – Lechlin
– Wiatrowo – Wągrowiec - Tarnowo Pałuckie – Łekno – Bracholin – Mieścisko – Budziejewko - koniec trasy w Dąbrówce
Kościelnej, na Placu św. Jakuba. Długość CSR wynosi
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Jeśli dysponujemy wolnym dniem, chcemy pobyć blisko natury, pozytywnie zmęczyć się pokonując na rowerze leśne zakamarki, a do tego otrzeć
o historię, ludowe podania, a nawet o tajemnicę – ta wycieczka szlakami
Puszczy Zielonka – spełni wszystkie powyższe oczekiwania.
Starujemy z placu Powstańców Wielkopolskich (Rynek) w Murowanej
Goślinie – mieście o ponad 600-letniej historii. Rozpoczynamy przy budynku zabytkowego ratusza. Nie sposób go przeoczyć. Obiekt, którego obecna
forma sięga 1850 roku, został niedawno odrestaurowany i rozbudowany,
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R-10 – Raczkowo - Jabłkowo - Rybieniec - Olekszyn - Łagiewniki Kościelne Myszki - Sławno - Kamionek - Imiołki - Skrzetuszewo - Rybitwy - Lednogóra
- Imielenko. Długość R 10 wynosi 30,4 km.
R-11 - Kamionek - Dziećmiarki - Waliszewo - Siemianowo - Dziekanowice Imielenko - Imielno - Gołuń - Zbierkowo - Kociałkowa Górka. Długość R 11
wynosi 21,9 km.
R-12 – Jerzykowo – Borowo Młyn – Promno – Góra – Kociołkowa Górka
– Sanniki – Rujsca – Szwedzki Okop – Jezierce – Wagowo – Zbierkowo
– Pobiedziska – Węglewo – Pomarzanowice – Złotniczki – Wronczyn –
Krześlice. Długość R 12 wynosi: 45,3 km.
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Tradycją stał się Cysterski Rajd Rowerowy po
terenach
przez,
które
przechodzi trasa CSR.
Odbywa się on co roku
we
wrześniu,
gromadząc na mecie cyklistów
z powiatu poznańskiego,
gnieźnieńskiego i wągrowieckiego.
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otrzymując
również nowy element
w postaci pokrytej mosiężną blachą
kopuły. Obecnie w budynku swoją siedzibę mają:
Biblioteka Publiczna, Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej, w której
zgromadzono eksponaty dotyczące historii gminy oraz Gminne Centrum
Informacji, gdzie turysta uzyska mapy, przewodniki i informacje nt. bazy
noclegowo-gastronomicznej dostępnej na terenie całej Puszczy Zielonka.
Spod budynku ratusza (stojąc twarzą do niego) ruszamy w lewo. Następnie
wjeżdżamy trasą rowerową R-4 w prawo, w ul. Dworcową, którą dojeżdżamy do stacji PKP. Jeśli przyjechaliśmy do Murowanej Gośliny pociągiem
– tutaj rozpoczynamy naszą wycieczkę.
Murowana Goślina – Boduszewo (3,7 km)
Spod budynku stacji (stojąc twarzą do niej) kierujemy się w lewo,
w ul. Kolejową. Droga jest w bardzo złym stanie, na szczęście do pokonania mamy krótki odcinek. Dojeżdżamy do ul. Polnej, skręcamy w prawo,
przejeżdżamy przejazd kolejowy, trasą rowerową R-4 jedziemy w kierunku
wsi Boduszewo. Przy krzyżu skręcamy w lewo. Jedziemy cały czas drogą
asfaltową. We wsi znajduje się odrestaurowany pałac z poł. XIX wieku.
Obecnie w rękach prywatnych. Możemy odbić z głównej drogi w prawo,
by zobaczyć obiekt, lub nie zatrzymując się, przejechać wieś.
Boduszewo – Głęboczek (4 km)
Przy kolejnym krzyżu znajduje się rozjazd do miejscowości: Zielonka
i Kiszkowo. Skręcamy w lewo, w kierunku Kiszkowa. Trasa wiedzie drogą
asfaltową wśród pól. Na skraju lasu zjeżdżamy w prawo zgodnie z oznakowaniem na leśny dukt, w kierunku Głęboczka. Mamy do pokonania bardzo
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Po drodze mijamy krzyż, prawdopodobnie ustawiony tu przez mieszkańców Głęboczka. Ostatni odcinek przed wsią wiedzie brukiem.
Przy krzyżu (wjazd do miejscowości) droga brukowa opada dość ostro
w dół. Jesteśmy w dawnym mieście – Głęboczku. Ta niewielka, licząca
do 100 mieszkańców osada, położona niezwykle urokliwie w dolinie Jeziora Głęboczek, jest miejscem krzyżowania się kilku szlaków rowerowych.
Przy jeziorku, w centralnym punkcie miejscowości znajduje się głaz „Kamień
i czas” upamiętniający posiadanie przez wieś praw miejskich na przełomie XV/XVI wieku oraz fakt wystawienia na wyprawę przeciwko
krzyżakom jednego woja.
W miejscu tym można zrobić
sobie pierwszy postój, przysiąść na ławce. Obok znajduje
się plac zabaw. Tablica z mapą
Puszczy informuje o dostępnych szlakach rowerowych.
Gdybyśmy chcieli udać się
do Sanktuarium Maryjnego
w Dąbrówce Kościelnej, musielibyśmy wjechać na drogę
Co roku we wrześniu Sanktuarium MB Pocieszenia
asfaltową wiodącą przez wieś,
w Dąbrówce Kościelnej gromadzi tysiące pielgrzypokonać most, dość stromy
mów (Odpust Narodzenia NMP)
podjazd, a następnie zjechać
na drogę gruntową. Wówczas
mamy do przebycia ok. 4,5 km nadal trasą rowerową R-4. Droga jest uczęszczana przez samochody, dlatego dość mocno zniszczona. My jednak jedziemy niebieskim szlakiem do Zielonki. A zatem z centrum wsi udajemy się
w prawo.
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przyjemny odcinek drogi, który ze względu na zagęszczenie drzew, zwłaszcza latem daje kojący chłód. Jest to jedno z ulubionych miejsc lokalnych
grzybiarzy. Naprawdę urodzajne.

Głęboczek – Zielonka (3,2 km)
Po drodze do Zielonki mijamy urokliwe mokradła. Gdy dojeżdżamy
do skrzyżowania, skręcamy w prawo. Tutaj szlak niebieski łączy się z czerwonym. Jedziemy teraz Małym Pierścieniem Rowerowym. Przebiega tędy
również Cysterski Szlak Rowerowy.
Dojeżdżamy do wsi Zielonka - serca Puszczy. Jesteśmy na wzniesieniu.
Poniżej znajduje się jezioro, budynek bursy Uniwersytetu Przyrodniczego,
nieopodal arboretum.

....... .......
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Kompleks, w którego
skład wchodzi park krajobrazowo-dendrologiczny oraz część drzewostanowa,
stanowi cel weekendowych wypadów mieszkańców pobliskich
miejscowości. Nieco dalej, jadąc drogą asfaltową, znajduje się parking leśny,
z miejscem na ognisko, wiatą i placem zabaw. Często wykorzystywany
na organizację imprez integracyjnych oraz jako punkt odpoczynku rowerzystów przemierzających puszczańskie szlaki. Tam również ustawiono tablicę
z mapą Puszczy.
Zielonka – Czernice (ok. 4,5 km)
Chcąc zrobić postój na parkingu i zwiedzić arboretum musimy zjechać
poza centrum miejscowości, a następnie wrócić na niebieski szlak. Możemy skrócić sobie dalszą trasę i udać się nie oznakowanym szlakiem drogą
gruntową do Tuczna. Wybierając
ten wariant na skraju wsi opuszczamy jadąc prosto skręcający
w lewo niebieski szlak, na następnym skrzyżowaniu jedziemy
w lewo i kolejny raz w lewo przy
krzyżu przed Czernicami. Po drodze ciekawostka - mijamy tajemniczy słup drewniany znajdujący
się pod zadaszeniem.
Szlaki w Puszczy możemy przejeżdżać
korzystając z mapy lub gps-a
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Droga prowadząca do Tuczna,
po ok. 1,5 km zbiega się z Dużym Pierścieniem Rowerowym

(czarny znak na niebieskim tle).
Jeśli jednak w Zielonce zdecydujemy się na jazdę niebieskim szlakiem po ok. 1,5 km
dojedziemy do skrzyżowania
noszącego nazwę „Gwiazda”
ze względu na zbiegające się
w gwiazdę drogi. Skręcamy
w prawo. Jedziemy teraz Dużym Pierścieniem Rowerowym (DPR), który zaprowadzi
Tajemniczy słu
nas aż na Dziewiczą Górę.
p w Zielonce
Po ok. 3 km po prawej stronie
widzimy przepiękny Rezerwat
Jezioro Czarne, po lewej stronie natomiast małą
osadę leśną Czernice. W okresie międzywojennym funkcjonowało tutaj
schronisko wycieczkowe. W 1936 r. w jednym z domów zorganizowano
kaplicę, gdzie odprawiano msze św. Dziś osadę zamieszkuje kilka rodzin,
ale ze względu na otaczający las, miejsce sprawia wrażenie nieco odludnego i spowitego aurą tajemniczości.
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Pochodzenie tajemniczego słupa nie jest do końca znane. Istnieje kilka hipotez. Być może był to słup graniczny,
być może został ustawiony przez miejscowych dla upamiętnienia ważnych wydarzeń czy też był podstawą pod figurę
św. Wawrzyńca. Istnieje też przypuszczenie, że stanowi on pozostałość z rzeźby przedstawiającej postać boga pogańskiego Światowida. To znaczyłoby, że słup ma ponad 1000 lat, co biorąc pod
uwagę trwałość drewna do niedawna niczym nie chronionego
przed wpływem warunków atmosferycznych zdaję się być wątpliwe. Brak konkretnej wiedzy dotyczącej genezy słupa sprawia, że
pozostaje on wciąż jedną z tajemnic Puszczy Zielonka.

Czernice – Maruszka (5 km)
Za Czernicami DPR przecina trasa rowerowa R-2. Jeśli skręcimy w prawo,
dojedziemy do miejscowości Pławno, a następnie Kamińsko, w której znajduje się kąpielisko strzeżone nad Jeziorem Kamińsko - latem bardzo oblegane przez mieszkańców Murowanej Gośliny. Nieopodal, w miejscowości
Okoniec, znajduje się kolejne Jezioro Miejskie, z plażą niestrzeżoną.
My jednak udajemy się Dużym Pierścieniem Rowerowym prosto. Zanim
dojedziemy do kolejnego ciekawego miejsca, owianego legendą,
mamy do pokonania dość długi odcinek wiodący lasem mieszanym,

....... .......
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któr y
zwłaszcza jesienią
prezentuje się niezwykle barwnie.
Niemal u skraju lasu naszym oczom ukazują się
dwie bezimienne mogiły opatrzone brzozowymi krzyżami.
Często na grobach tych palą się znicze i leżą kwiaty, składane przez okolicznych mieszkańców. Nie wiadomo, kogo skrywają mogiły. Na ten temat
krąży kilka wersji legendy.
Podążając DPR dojeżdżamy do figury Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz
miejsca odpoczynku, na którym możemy zrobić sobie kolejny postój. Znajduje się tu również tablica z mapą
Puszczy.
Maruszka – Dziewicza Góra
(ok. 4 km)
Ruszamy dalej DPR. Ten odcinek wiedzie w kierunku miejscowości Kliny. Musimy pilnować oznakowania szlaku, gdyż
w pewnym momencie przy
końcu enklawy polnej po prawej stronie drogi należy odbić
w prawo. Ponownie wjeżdżamy
Maruszka owiana jest niejedną legendą...
w las. Jadąc zgodnie z oznakowaniem mijamy głaz upamiętniający
pożar lasu w sierpniu 1992 roku
z sentencją „Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las”.
Dojeżdżamy leśną drogą do parkingu pod Dziewiczą Górą (umiejscowiony po lewo w głębi za budynkami mieszkalnymi). Tutaj możemy odpocząć.
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Maruszka - jedna z legend mówi, że w tym miejscu właśnie spotykała się biedna, skromna Polka z pruskim oficerem. Ponieważ
miłość obojga była zakazana postanowili rozstać się z życiem.
Oficer najpierw zastrzelił ukochaną, potem siebie. Pochowano
ich tam, gdzie upadły ich ciała.
Miejsce to dziś nazywane jest Maruszką, od karczmy o tej samej nazwie, która znajdowała się nieco dalej. Większość wersji
legendy mówi o tragicznej miłości dwojga młodych, z których
jedno było bogate, a drugie biedne i z tego powodu nie mogąc
być razem rozstali się z życiem.
Do dyspozycji turystów pod wiatą są ławy, stół, miejsce na ognisko. Znajduje się tu również tablica z mapą Puszczy.
Udając się w las (zgodnie z tablicą informacyjną Dziewicza Góra 143 m
n. p. m.), dość stromym podejściem przypominającym typowy górski szlak
wchodzimy na zalesione wzniesienie (najlepsi wjeżdżają tu rowerem).
Dziewicza Góra jest drugą najwyższą w pobliżu Poznania. Na jej szczycie
znajduje się wieża przeciwpożarowa wybudowana przez Nadleśnictwo Łopuchówko w celu obserwacji lasu na wypadek pożaru. Na wieży udostępniono dla turystów punkt widokowy.
Z góry rozpościera się rozległa panorama na cały obszar Puszczy Zielonki
oraz Poznań.
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Figura Matki Boskiej na Maruszce

Dziewicza Góra – Czerwonak (4 km)
Ze szczytu Dziewiczej Góry możemy zjechać czerwonym szlakiem (dość
stromy zjazd, polecany amatorom ekstremalnych wrażeń), który następnie łączy się z DPR. Możemy wjechać na drogę asfaltową (DPR) w lewo
i kierować się cały czas w dół do Czerwonaka, lub kontynuować trasę czerwonym szlakiem.
Ostatecznie wyjedziemy również w Czerwonaku, niemal
na wprost stacji kolejowej.
Tu wsiadamy w pociąg do Poznania, lub do Murowanej Gośliny (jeśli na parkingu przy tamtejszym ratuszu pozostawiliśmy
samochód).
Tak oto kończy się nasza wycieczka miejscami, których nie można przegapić udając się na szlaki
Puszczy Zielonka.
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