
PASZPORT

PODRÓŻNIKÓW 
DOOKOŁA POZNANIA



Witajcie Podróżnicy, Łowcy przygód  
i Entuzjaści turystyki! 

To my, TeniSówka i TRAMPek. Mieszkamy w powie-
cie poznańskim i uwielbiamy wycieczki. Zarówno te 
piesze jak i rowerowe. Podróżowanie to nasza pasja. 
I chcemy tą pasją zarazić jak najwięcej osób. Po-
maga w tym, ten właśnie PASZPORT PODRÓŻNIKA 
DOOKOŁA POZNANIA. 

Co z tym Paszportem zrobić? Schować do kiesze-
ni lub plecaka i ruszyć do pięciu wskazanych przez 
nas miejsc. To miejsca pod każdym względem wyjąt-
kowe. W każdym z nich nie tylko dowiecie się wielu 
interesujących historii z całego Świata, ale także 
znajdziecie pieczątkę, którą należy przybić w na-
szym Paszporcie. Kompletnie ostemplowany Pasz-
port przyślijcie na adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Dla każdego Podróżnika, który odwiedził wskazane 
przez nas obiekty, mamy przygotowane powiato-
we upominki. Jesteśmy przekonani, że ta przygoda 
będzie wstępem do Waszych kolejnych wojaży, bo 
przecież nie od dziś wiadomo, że podróżować jest 
bosko… 

www.powiat.poznan.pl



(miejsce na pieczęć)

Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera  
w Puszczykowie
ul. Słowackiego 1, 62-040 Puszczykowo 

Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczy-
kowie stanowi miejsce jedyne w swoim rodzaju. Obiekt mieści 
się w jednej z wielu okazałych willi podpoznańskiego letniska, 
która w środku, a także w otaczającym ją ogrodzie kryje praw-
dziwe skarby. To pamiątki z licznych wypraw Arkadego Fiedle-
ra. A są wśród nich takie rarytasy jak choćby... spreparowana 
ludzka głowa z dalekiej Amazonii, kopia Buddy z Afganistanu, 
a także repliki myśliwca Hurricane oraz słynnej Santa Marii, 
czyli statku Krzysztofa Kolumba.
Arkady Fiedler 
(ur. 28.11.1894 w Poznaniu, zm. 7.03.1985 w Puszczykowie)
Życie Arkadego Fiedlera to podróże i książki. Odbył ponad 
30 wypraw przez kraje obu Ameryk. Odwiedził m.in. Brazylię, 
Peru, Gujanę, Meksyk, USA, Haiti, a także Afrykę Zachodnią 
czy Indochiny. Z większości z nich powstały znakomite książki. 
Kto z Was nie przeczytał „Dywizjonu 303” lub „Orinoko”? Mi-
łość do podróżowania odziedziczyli po nim jego synowie oraz 
wnukowie.



(miejsce na pieczęć)

Zespół Pałacowo – Parkowy w Rogalinie 
ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Pałac w Rogalinie wybudowany został w latach 1770-1776 
przez Kazimierza Raczyńskiego, późniejszego marszałka nad-
wornego koronnego na dworze Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Przy Pałacu znajduje się XVIII-wieczny ogród ro-
kokowy oraz Park naturalistyczny, a w nim słynne, najstarsze                                
w Polsce rogalińskie dęby – Pomniki Przyrody: Lech, Czech i 
Rus. Ogromne wrażenie robi galeria malarstwa, z największym 
obrazem Jana Matejki oraz ponad 250 dziełami m.in.: Jacka 
Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Olgi Boznańskiej. 
Warto zajrzeć również do Powozowni oraz Gabinetu Londyń-
skiego.
Hrabia Edward Raczyński 
(ur. 2.04.1786 w Poznaniu, zm. 20.01.1845 w Zaniemyślu)
Potrafisz sobie wyobrazić świat bez samolotu czy pocią-
gu? Czy w ogóle możliwe było wówczas podróżowanie? Otóż                    
w 1810 roku hrabia Raczyński postanowił zwiedzić zimną 
Skandynawię, a następnie przez Wołyń i Odessę, czyli tereny 
dzisiejszej Ukrainy skierował się do Azji Mniejszej. Tam poszuki-
wał śladów starożytnej Troi, tak pięknie opisywanej w „Iliadzie” 
przez Homera. O szczegółach tej wyprawy przeczytać możesz 
w „Dzienniku podróży do Turcji”.



(miejsce na pieczęć)

Zamek w Kórniku
ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik

Początki zamku kórnickiego sięgają średniowiecza, kiedy 
właścicielami Kórnika byli Górkowie, znana rodzina możno-
władców wielkopolskich. W 1676 roku majątek został sprze-
dany Zygmuntowi Działyńskiemu. W rękach tego rodu Kórnik 
znajdował się aż do roku 1880. W tym czasie Tytus Działyński 
stworzył rezydencję, w której umieścił gromadzoną przez sie-
bie bibliotekę pełną starych druków, map i rękopisów, a także 
zbiór pamiątek narodowych. Z zamkiem związana jest legenda 
jednej z właścicielek, Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potu-
lickiej zwanej Białą Damą.
Hrabia Władysław Zamoyski 
(ur. 18.11.1853 w Paryżu, zm. 3.10.1924 w Kórniku)
Kiedy się czegoś bardzo pragnie, to nawet koniec świata 
nie jest daleko! Tak właśnie kiedyś myślano o Australii – jak                            
o krańcu świata. Hrabia Zamoyski pojechał tam w roku 1879 
jako członek komisji organizującej ekspozycję francuską na 
Wystawie Powszechnej w Sydney. Ze swej podróży przywiózł 
mapy, druki, fotografie, okazy przyrodnicze i etnograficzne. 
Można je teraz oglądać w Zamku w Kórniku.



(miejsce na pieczęć)

Zgromadzenie Słowa Bożego - Księża Werbiści
ul. Kościelna 15, 62-001 Chludowo

Muzeum im. o. Mariana Żelazka znajduje się na terenie kom-
pleksu pałacowo-parkowego księży werbistów w Chludo-
wie. Wśród licznych eksponatów dotyczących życia i pracy                           
o. Mariana Żelazka w muzeum znajduje się także przestrzeń 
poświęcona osiągnięciom i badaniom drugiego werbisty                   
o. prof. Piotra Nawrota. Ten obecnie pracujący w Boliwii misjo-
narz jest jednym z najwybitniejszych w świecie znawców, po-
pularyzatorów, badaczy i odkrywcą muzyki baroku misyjnego 
w Ameryce Południowej.
Ojciec Marian Żelazek SVD 
(ur. 30.01.1918 w Palędziu, zm. 30.04.2006 w Puri w Indiach)
Podróż ojca Żelazka to nie tylko przygoda, to przede wszyst-
kim powołanie. Wybrał drogę służenia braciom i siostrom                          
w Indiach, w szczególności osobom dotkniętym trądem. W 
Puri założył szkołę „Beatrix” dla chorych dzieci. Jego współ-
bracia są rozsiani po całym świecie. Pomagają ubogim i cier-
piącym, niosą Słowo Boże w najodleglejsze zakątki świata. 



(miejsce na pieczęć)

Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie  w Uzarzewie
ul. Akacjowa 12, 62-006 Kobylnica

Pałac w Uzarzewie wzniesiono w latach 1860-65. Obecnie                 
w jego murach mieści się Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie              
w Uzarzewie, które od 1982 roku jest oddziałem Muzeum Na-
rodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie. Zgromadzone tam eksponaty przyrodnicze, trofea            
i akcesoria myśliwskie oraz dzieła sztuki obrazują różnorod-
ność fauny wielkopolskiej oraz bogate na tym terenie tradycje 
łowieckie. Początek ekspozycji ilustruje pradzieje łowiectwa.
W świecie zwierząt
W pałacu i przyległych pawilonach możesz zobaczyć kolekcję 
krajowych ptaków i ich jaja, sto papug, akcesoria myśliwskie,           
a także trofea z różnych zakątków świata. Lew, słoń afrykań-
ski, bawół kafryjski, nosorożec biały, lampart, czyli wielka piąt-
ka afrykańska czeka na Ciebie w muzeum. Na maluchy czeka 
tam również baśniowa ekspozycja „Zwierzęta w czterech po-
rach roku”.



Jak ciekawie spędzić czas? 

Właśnie tutaj         znajdziecie 
propozycje zabaw w domu i w plenerze. Poznacie 
naszą Powiatową17. ale także rozwiniecie swo-
je pasje turystyczne – tu w okolicy. A zabawom 
patronują nasze maskotki TRAMPek i TeniSów-
ka. Wybierzcie sami najciekawsze propozycje dla 
siebie w powiecie poznańskim.

Przewodnik Niedzielnego 
Rowerzysty

Na tropie skarbów! 
Zabawa questowa

Rekomendowane 
Atrakcje Turystyczne 
Powiatu Poznańskiego

www.powiat.poznan.pl

Zapraszamy!


