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TERMIN IMPREZA MIEJSCE

Każdy 
piątek lipca 

i sierpnia
Kino Letnie Atrium Ośrodka Kultury przy 

ul. Mściszewskiej 10

Weekendy 
lipiec 

i sierpień

Wspólne bieganie z KB Katorżnik (dokładne daty przed spotkaniami 
na profilu klubu na Facebooku) Puszcza Zielonka

LI
PI

EC

4 lipca Spektakle plenerowe dla dzieci „Zakątek Dźwiękowierszy” Nowy Rynek
pl. Powstańców Wlkp.

4 lipca Aktywne lato w Murowanej Goślinie – rodzinny rajd rowerowy start i meta – Zielonka

5 lipca „Sex, zioło & stara szafa”, spektakl asz.teatr Aula SP1

9 i 10 lipca Widowisko „Orzeł i Krzyż Wielkie Zwycięstwa” Park Dzieje

10 lipca Turniej Siatkówki Plażowej Wojnówko 2021 Wojnówko

10 lipca Wieczór przy świecach z poetką Hanną Prokopiak Kasztel u Gostla

11 lipca Holi – Święto Kolorów Przystań Kajakowa Binduga

12 – 16 
lipca Letnie warsztaty artystyczne Ośrodek Kultury  

przy ul. Mściszewskiej 10

16 i 17 
lipca Widowisko „Orzeł i Krzyż Wielkie Zwycięstwa” Park Dzieje

11 lipca Łazęga śladami Goślińczyków – strona wschodnia miasta Zbiórka uczestników  
pl. Powstańców Wlkp.

17 lipca Letni happening „Ptasie trele” Park miejski

18 lipca „Co to jest ryba?” – piknik ekologiczny dla dzieci Złotoryjsko

19 -23 lipca Letnie warsztaty artystyczne Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, 
Nowy Rynek 8

23-25 lipca

Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego – Puchar 
Wielkopolski i Mistrzostwa Wielkopolski etap I i II, 
 VI edycja „Na wilczym szlaku”,  
VIII edycja „Strzała w koronie”

Kawalkada, Boduszewo

24 lipca Koncert plenerowy Pl. Powstańców Wlkp.
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TERMIN IMPREZA MIEJSCE

SI
ER

PI
EŃ

1 sierpnia Aktywne lato w Murowanej Goślinie – rodzinny rajd rowerowy Start i meta – Przystań Kajakowa 
Binduga

7 sierpnia XVIII Festiwal Muzyczny „Musica Sacra Musica Profana” Długa Goślina

14 sierpnia Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu Łopuchowo

20-22 
sierpnia

Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego – II edycja „Spotkanie 
za łukiem rzeki”, II Otwarte Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Konnym Kawalkada, Boduszewo

21 sierpnia Ogólnopolski Puchar Nordic Walking 2021 Przystań Kajakowa Binduga

21 sierpnia Bieg Przełajowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy  
Murowana Goślina Przystań Kajakowa Binduga

22 sierpnia Koncert plenerowy „Gramy w zielone” Park miejski

22 sierpnia Łazęga śladami Goślińczyków – strona południowa miasta Zbiórka uczestników  
pl. Powstańców Wlkp.

28 sierpnia Dożynki Gminne Rakownia

29 sierpnia Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu Łopuchowo

W
RZ

ES
IE

Ń

1 września Obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Kościół pw. św. Jakuba Apostoła oraz 
pl. Powstańców Wlkp.

4-5 
września Festiwal Smaków Murowana Goślina – park miejski

4 września Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów w Ujeżdżeniu Raduszyn

12 
września Murowana Dycha – bieg na 5 i 10 km Murowana Goślina

13-19 
września Uroczyste obchody 100-lecia MKS Concordia Stadion Miejski

19 
września Mecz jubileuszowy MKS Concordia Stadion Miejski
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Obiekty drewniane mogą mieć różną 
wielkość i formę – od XVI-wiecznych rur 
wodociągowych, eksponowanych 
w dawnej synagodze w Buku po... replikę 
żaglowca Krzysztofa Kolumba przy 
Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczyko-
wie. Kilkanaście drewnianych rzeźb 
uatrakcyjniających przestrzeń Arboretum 
Leśnego w Zielonce stanowi pokłosie 
artystycznych plenerów. Niedaleko, przy 
drodze do Tuczna stoi tajemniczy 
drewniany słup, jeden z najbardziej 
intrygujących obiektów Szlaku Legend 
Puszczy Zielonki. Dotychczas nie udało 
się ustalić, czy była to podstawa figury 
św. Wawrzyńca, słup graniczny czy… 
element posągu Światowida.

DREWNIANE ŚWIĄTYNIE

Każda z 12 świątyń, tworzących Szlak 
Kościołów Drewnianych wokół Puszczy 
Zielonki, wyróżnia się wystrojem, wypo-

sażeniem albo historią. W Długiej 
Goślinie uwagę zwraca rzeźba Chrystusa 
Boleściwego. W ścianę jednego z najstar-
szych drewnianych kościołów regionu 
w Wierzenicy wbudowano nagrobek 
Augusta Cieszkowskiego z drzwiami 
brązowymi – romantyczną rzeźbą 
nagrobną. Wnętrze kościoła w Kicinie 
zdobią kopie obrazów Matki Boskiej  
z Rzymu i Gostynia. W Uzarzewie pod-
czas konserwacji odkryto imponujące 
malowidło w formie baldachimu. Efektow-
ne polichromie zdobią również kościół  
w Buku, wzniesiony na planie krzyża 
greckiego, oraz strop kościoła  
w Błociszewie (tu autorem jest słynny 
Wacław Taranczewski). Spośród kościo-
łów szachulcowych w Wielkopolsce 
najstarszą metrykę ma obiekt w pobli-
skiej Mórce, ale najbardziej efektownie 
prezentuje się czarno-biała krata ścian 
w Uzarzewie i Obornikach. Niedawna 
renowacja obornickiej świątyni przyniosła 
sensacyjne odkrycie obrazu „Pięć Ran 

Pana Jezusa”. W Chludowie warto 
zobaczyć obraz Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem, który przetrwał pożar świątyni 
ponad 300 lat temu. Mniej szczęścia 
miała figura Matki Bożej, która według 
legendy przypłynęła do Rogalinka 
w wodach Warty. Cenną rzeźbę skradzio-
no, a w kościele zastąpiła ją kopia. 
W dziejach Łukowa zapisała się wizyta 
Adama Mickiewicza, który wraz z bratem 
modlił się na pasterce w tamtejszym 
kościółku.

MARTWE DREWNO TĘTNI ŻYCIEM

Budynek Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy 
Młyn to jedyny w Wielkopolsce czynny 
drewniany młyn wodny. Wewnątrz znajdu-
je się ekspozycja dotycząca martwego 
drewna ze zdjęciami żyjących na nim 
organizmów. Obok młyna wzrok przyciąga 
drewniana studnia z tradycyjnym żura-
wiem i gniazdo bielika, do którego można 

Drewno to materiał używany od tysięcy lat. I choć obiekty z tego 
budulca są podatne na działanie pożarów, owadów czy wilgoci, 
to – odpukać w niemalowane! – nadal w regionie pozostały 
liczne drewniane zabytki, które warto odwiedzić. Kolekcja uli w Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.
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Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn.Ołtarz główny kościoła w Długiej Goślinie. Kościół w Kicinie.
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W tym sęk. 
Atrakcje z drewna

TURYSTYKA

 „Turystyczne PLOTki” W ramach cyklu, wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT), przybliżamy nasze atrak-
cje i ofertę naszych sąsiadów. Liczymy, że artykuły pozwolą na wirtualne zwiedzanie turystycznych perełek okolic Poznania, 
a w przyszłości staną się inspiracją dla rzeczywistych wycieczek.
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT, w Naszym Głosie 
Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.
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wejść. Warto też wspiąć się na ogromnego 
drewnianego pająka, stojącego przy 
pobliskim parkingu. Typy lasu, tworzące 
go drzewa i owady żyjące w drewnie 
można poznać w Muzeum Przyrodniczym 
w Jeziorach. Na wystawie uwagę zwraca 
tam pień olbrzymiego dębu z ważnymi 
datami zaznaczonymi na słojach.

STOLARSKI SWARZĘDZ

W powszechnej opinii Swarzędz jest 
kojarzony z meblami. Stolarskie tradycje 
miasta najlepiej poznawać na trasie 
Swarzędzkiego Szlaku Meblowego, która 
rozpoczyna się przy historycznym 
pawilonie Salonu Meblowego Stolarzy 
Swarzędzkich obok krzesła w rozmiarze 
XXL. Na trasie znalazły się m.in. oryginal-
ne meble miejskie, wykonane przez 
miejscowych rzemieślników. Zwieńcze-
niem szlaku jest ekspozycja Swarzędz-
kiego Centrum Historii i Sztuki z tradycyj-
nym warsztatem stolarskim oraz 
budowaniem wirtualnych mebli. Swa-
rzędz to także Muzeum Pszczelarstwa 
z kolekcją drewnianych uli i ekspozycją 
na temat bartnictwa.

PAMIĄTKI DAWNEGO LETNISKA

Drewno jest charakterystycznym mate-
riałem budowlanym stylu szwajcarskiego. 
Do tego stylu, popularnego w dawnych 
letniskach, nawiązuje architektura 
dworców w Puszczykowie i Puszczykówku 
oraz innych obiektów Szlaku Letniska 

Puszczykowo, na przykład Willi Jadwinów-
ka. Podobne rozwiązania zastosowano 
w dawnym pensjonacie Staszycówka 
w Ludwikowie, gdzie warto obejrzeć orygi-
nalne, drewniane leżakownie. Miejscem 
wypoczynku o długoletniej historii są 
również Obornickie Łazienki, gdzie do nie-
istniejących już przebieralni nawiązują 
dziś drewniane pergole. W podobnym 
czasie, co Staszycówka, powstało też 
kasyno oficerskie w Biedrusku. Obecnie 
trwa remont, który ma przywrócić dawną 
świetność tego obiektu z efektownymi 
drewnianymi zdobieniami i imponującą 
salą balową. Poszukując zabytków 
drewnianych warto również zawitać 
do Śremu. Niepozorny budynek przy ulicy 
Zamenhofa mieści kręgielnię parkietową 
– jedyny taki obiekt w Polsce. 

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Remont budynku dawnego kasyna w Biedrusku.
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Meble miejskie w Swarzędzu.
Kopia Santa Marii Krzysztofa Kolumba w Muzeum 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Muzeum Przyrodnicze w Jeziorach.

Rzeźba w Arboretum Leśnym w Zielonce.Tajemniczy słup w Zielonce.
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TURYSTYKA
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mniejszej jednostki planuje się w waka-
cyjne soboty na trasie Czerwonak-Owiń-
ska-Czerwonak. Dodatkową atrakcją tych 
wycieczek będą spacery z przewodni-
kiem po Owińskach. Niezwykłych wrażeń 
dostarcza też tygodniowy rejs po Warcie 
mieszkalną łodzią motorową. Prowadze-
nie takiej „łódki” nie wymaga specjalnych 
uprawnień, potrzebne jest jedynie krótkie 
przeszkolenie. Wiele różnych wodnych 
aktywności oferują Oborniki. Miasto 
u ujścia Wełny do Warty może pretendo-
wać do tytułu wodnej stolicy aglomeracji 
poznańskiej. Na miejscu można wynająć 
galary, czyli płaskodenne jednostki 
silnikowe z miejscem na kilkanaście 
osób, wzorowane na historycznych 
łodziach rzecznych, oraz równie atrakcyj-
ne Wartotratwy. Lokalną specjalnością 
są tratwy kajakowe – kajaki połączone 
platformą, na której można się opalać, 
uciąć sobie drzemkę albo zorganizować 
grilla. Można też odbyć wyprawę tratwia-
no-rowerową, płynąc Wartą do Stobnicy, 
a wracając bezpieczną drogą rowerową 
skrajem Puszczy Noteckiej.

GÓRSKO NA NIZINACH

Podpoznańską rzeką numer dwa jest 
Wełna. Jej dolina słynie z malowniczych 
krajobrazów. Meandrująca wśród lasów 
rzeka tworzy naturalne spiętrzenia 

i płytkie rozlewiska. Miejscami Wełna 
przypomina rasową rzekę górską, więc 
w czasie spływu emocji nie brakuje. Pod 
koniec trasy na kajakarzy czekają 
dodatkowe atrakcje, gdy nad ich głowami 
przelatują goście Parku Linowego 
Adrenalina, którzy odważyli się na zjazd 
tyrolski na drugi brzeg. Nieco dalej 
można odpocząć w Łazienkach Obornic-
kich. W kierunku wyspy rzecznej prowa-
dzi stamtąd ścieżka poznawcza „Woda 

Latem temperatura sprzyja pływaniu, 
a oferta rzecznych atrakcji jest zdecydo-
wanie największa. Liczni amatorzy 
wypoczynku nad wodą pojawiają się 
wtedy nie tylko na rzekach, ale i w wielu 
miejscach nad Wartą: na plaży miejskiej 
w Luboniu, marinie w Czerwonaku czy 
na Przystani Kowale w Obornikach.

WARTĄ WARTO

Warta, która stanowi wodny kręgosłup 
okolic Poznania, jest jednocześnie 
częścią szlaku Wielkiej Pętli Wielkopol-
ski. Na trasie znalazł się cały szereg 
przystani i marin: od Kotowa, przez 
Marinę Śrem, Jaszkowo, Rogalinek, 
Puszczykowo, przystanie w Poznaniu, 
AKWEN Marinę w Czerwonaku, nowo 
otwartą Przystań Owińska, Bindugę  
w Mściszewie po przystanie w Oborni-
kach i Stobnicy. A czym można pływać? 
Najpopularniejsze są kajaki. Długość 
spływów można planować elastycznie, 
wykorzystując dostępne przystanie. 
Popularną propozycją jest trasa z Pusz-
czykowa do Poznania, zwana Kajakową 
Linią Turystyczną. Do końca września 
na chętnych czekają cykliczne spływy, 
organizowane  w ramach Aktywnego Lata 
w Czerwonaku. W Poznaniu jedną 
z ciekawszych letnich atrakcji jest wodny 
tramwaj. Rejsy podobnej, lecz nieco 

„Lato, lato, lato czeka/ Razem z latem czeka rzeka/ Razem z rzeką czeka las/ A tam ciągle nie ma 
nas.” Popularna wakacyjna piosenka sprzed lat to idealny wstęp do opowieści o tym, jak to pod 
Poznaniem można nieźle… popłynąć.

TURYSTYKA

Czeka rzeka

Kajaki we mgle.

Na trasie.
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i ryby”. Na jej trasie znalazły się gry 
i plansze edukacyjne, prezentujące 
mieszkańców rzeki, którzy głosu nie 
mają. Ujściowy odcinek Wełny to dla nich 
ważne miejsce – jeden z nielicznych 
rezerwatów ichtiologicznych w Polsce.  

MAŁE JEST PIĘKNE

Tegoroczna mokra wiosna  sprzyjała 
kajakarzom, którzy pojawili się na 
rzadziej wykorzystywanych rzekach – 
Głównej, Cybinie czy Wirynce. W ofercie 
lokalnych firm kajakowych częściej 
pojawiają się inne trasy, na przykład 
spływ Samicą Stęszewską ze Starego 
Dymaczewa do Warty, z widokami na 
mosińskie kamienice, Wieżę Obrabad 
i Galerię Sztuki w dawnej synagodze. 
Można również płynąć całą trasę Kana-
łem Mosińskim rozpoczynając wycieczkę 
w rejonie Borkowic, a nawet Kościana. 
Szczególnie atrakcyjny jest odcinek 
poniżej Mosiny, gdzie w wodzie zalegają 
liczne powalone drzewa. Na kilkugodzin-
ne spływy nadają się też rzeczki Kopel 
(Kopla) i Głuszynka. Najwytrwalsi mogą 
wystartować nawet w Zaniemyślu, wtedy 
najpierw popłyną przez ciąg jezior, a cała 
trasa może zająć nawet dwa dni. Spływ 
można też rozpocząć od miejsca połącze-

nia obu rzeczek w rejonie Kamionek. 
Mimo, że trasa wiedzie w pobliżu gęsto 
zabudowanych miejscowości, to dolina 
pozostała tu prawdziwą enklawą dzikiej 
przyrody. Kopel, podobnie jak Kanał 
Mosiński, kończy swój bieg w Warcie, 
więc spływ można kontynuować dokąd 
nas tylko rzeka, kajak i fantazja poniosą.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

 „Turystyczne PLOTki” W ramach cyklu, wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT), przybliżamy nasze atrak-
cje i ofertę naszych sąsiadów. Liczymy, że artykuły pozwolą na wirtualne zwiedzanie turystycznych perełek okolic Poznania, 
a w przyszłości staną się inspiracją dla rzeczywistych wycieczek.
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT, w Naszym Głosie 
Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.

TURYSTYKA

Zjazd tyrolski nad Wełną w Parku Linowym Adrenalina w Obornikach.

Tramwaj wodny w Czerwonaku.

Na kajakach.

Nad Wartą w Śremie.
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Przystań Kajakowa Binduga w Mściszewie.
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Na trasie punkty kontrolne, 
zadania dla dzieci 

i dorosłych

Aktywne lato  w Murowanej Goślinie

Więcej szczegółów na profilu  
Murowana Goślina - Miasto i Gmina

Zapraszamy na 
rodzinne rAjdy 

rowerowe!

4 lipca - start i meta  
wiata w Zielonce
godzina 10.00

1 sierpnia - start i meta  
przystań kajakowa Binduga
godzina 10.00
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Zapraszamy na piknik ekologiczny dla dzieci 

 18 lipca (niedziela), godz. 11.00-15.00 
wiata Złotoryjsko

W programie:
● gry i zabawy dla dzieci ● ekologiczne koło wiedzy
● „co to jest ryba”, czyli ciekawostki ichtiologiczne

● możliwość adopcji sandacza ● smakołyki z food trucka

Eko Piknik
dla dzieci
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PODPISY DO ZDJĘĆ

Str. 1
1 – Widok z lotu ptaka na łąki i rzekę, napis: Murowana Goślina i okolice na lato!
2 – Miniatury zabytkowych budynków. 
3 – Plaża nad rzeką.
4 – Promenada nad rzeką. 
5 – Drewniane rzeźby w plenerze.
6 – Widok z lotu ptaka, brzeg jeziora, pomost.
7 – Drewniany, zabytkowy słup.
8 – Stateczek wycieczkowy na rzece, w środku kilka osób.
9 – Malunki na sklepieniu we wnętrzu kościoła. 
Str. 2
1 – Tabela z terminarzem imprez w Murowanej Goślinie.
Str. 3 
1 - Tabela z terminarzem imprez w Murowanej Goślinie.
Str. 4
1 – Ozdobne ule w kształcie postaci ludzkich. 
2 – Ozdobny ołtarz w kościele. 
3 – Budynek drewnianego kościoła, widok z lotu ptaka. 
4 – Drewniany budynek, młyn.
Str. 5
1 – Drewniane krzesła na chodniku, na osiedlu. 
2 – Gabloty muzealne, muzeum przyrodnicze.
3 – Drewniany statek w ogrodzie – kopia prawdziwego statku. 
4 – Zabytkowy budynek murowany z drewnianymi balustradami. 
5 – Stary drewniany słup w lesie. 
6 – Drewniane rzeźby w plenerze. 
Str. 6
1 – Przystań na rzece, łodzie, napis: Czeka rzeka. 
2 – Kajaki we mgle na rzece.
3 – Kajak na rzece.
Str. 7
1 – Brzeg rzeki, łódź, w tle zabudowania miasteczka. 
2 – Grupa osób w kajakach na rzece.
3 – Stateczek na rzece.
4 – Dziewczynka zjeżdża na linie między drzewami. 
5 – Plac zabaw, ławeczki, wiaty, rower. 
Str. 8 
1 – Plakat: turniej siatkówki Wojnówko 2021.
2 – Plakat: Holi, święto kolorów. 
3 – Plakat; Aktywne lato w Murowanej Goślinie.
4 – Plakat: „Zakątek Dwiękoświerszczy”.

Str. 9
1 – Plakat: Łazęgi śladami Goślińczyków. 
2 – Plakat: Zespół Takt, zespół The Postman. 
3 – Plakat: Letni happening „Ptasie trele”.
4 – Plakat: Eko Piknik dla dzieci. 
Str. 10
1 – Plakat: Ogólnopolski Puchar Nordic Walking. 
2 – Plakat: Koncert plenerowy „Gramy w zielone” 
3 – Plakat: XVII festiwal Musica Sacra, Musica Profana.
4 – Plakat: Bieg Przełajowy o puchar Burmistrza. 
Str. 11
1 – Plakat: Kino letnie Zorza.
Str. 12
1 – Plakat: Dożynki Gminne. 


