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Konto Oddziału: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/Żarnów nr 29 8973 0003 0080 0801 4456 0001 

Wycieczka krajoznawcza „WIELKOPOLSKA” 
(RAMOWY PROGRAM) 

 

Termin: 8 września 2012 r. (sobota)  

 
Wycieczka przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie i ma na celu poznanie ciekawych 

krajoznawczo obiektów Wielkopolski. Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach 

samoorganizacji i jest imprezą non- profit. 

 

Główne cele wycieczki to : 

 Muzeum Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach 

 Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie w Uzarzewie 

 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie 

 Browar „Lech” w Poznaniu 

 Środa Wielkopolska 

 

Opłata na rzecz organizacji wycieczki wynosi: 

 dla członka PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską - 100 zł. 

 dla pozostałych – 130 zł. 

 

W cenie zawarte są : 

 przejazd autokarem turystycznym 

 bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów 

 pilot na trasie przejazdu 

 przewodnicy muzealni i przewodnik w browarze 

 parkingi 

 degustacja piwa podczas zwiedzania browaru  

 ubezpieczenie   i  okolicznościowy znaczek 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

 

Wyjazd sprzed SP w Żarnowie o godz. 5
00

 

Przejazd do Pobiedzisk (ok. godz. 10
45

 ) , po drodze 2 krótkie postoje 

Zwiedzanie Muzeum Miniatur Szlaku Piastowskiego (ok. 1 godz. ) 

Przejazd do Uzarzewa – zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego i parku  (ok. 12
00

) 

Przejazd do Szreniawy – zwiedzanie muzeum i parku 

Przejazd do Poznania – zwiedzane browaru i degustacja piwa, 

                                      zakupy  w sklepie firmowym 

Powrót do Żarnowa w godz. wieczornych ok. godz. 21
00

 

Rozwiązanie wycieczki przy SP w Żarnowie 

 

INFORMACJE KRAJOZNAWCZE 

 

Pobiedziska – wg. tradycji nazwa pochodzi od słowa „pobieda” i upamiętnia 

zwycięstwo Kazimierza Odnowiciela nad zbuntowanym Masławem w XI w. 

Prawa miejskie z połowy XIII w. Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego to wykonane w skali 1:20 kopie 

zabytkowych budowli z terenu Wielkopolski, zgromadzone na niewielkim obszarze w dolinie rzeki Cybiny.



 

Uzarzewo – wieś w pow. poznańskim z szachulcowym 

kościołem z poł. XVIII w. i eklektycznym pałacem – 

obecnie muzeum oraz zabudowaniami folwarcznymi z XIX 

w. Park krajobrazowy zaprojektował francuski ogrodnik 

Augustyn Denizot. Są tu pomniki przyrody : platany, jesion 

wyniosły, modrzew europejski i buk odmiany purpurowej. 

W pałacu ekspozycja poświęcona historii łowiectwa, 

zgromadzono m. in. trofea myśliwskie, broń palną i dzieła 

sztuki o tematyce łowieckiej. W dawnej stajni dworskiej pokazano 

środowiska zwierząt typowe dla Wielkopolski, a w specjalnym pawilonie 

wystawowym oglądnąć możemy „wielką piątkę afrykańską”: bawoła, 

lamparta, lwa, nosorożca i słonia. Są też inne zwierzęta a wśród nich grizzly 

ze złowioną rybą.      

 

Szreniawa – wieś 15 km 

od Poznania na skraju 

Wielkopolskiego Parku Narodowego .Muzeum 

Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego 

obejmuje m. in. teren dawnego założenia dworskiego. 

W skład muzeum wchodzi również d. park dworski 

i eklektyczny pałac z poł. XIX w. Ekspozycja dotyczy 

rozwoju rolnictwa i dziedzin pokrewnych oraz kultury 

społecznej wsi. Część ekspozycji umieszczona jest na 

wolnym powietrzu, większość w pawilonach 

wystawowych. 

 

W Poznaniu zwiedzimy browar „Lech”. Przewodnik 

z Centrum Wycieczkowego poprowadzi nas do 

warzelni – serca browaru .Tu zobaczymy ogromne 

kadzie i kotły , poznamy tajniki złocistego płynu, 

a  pod koniec wizyty w browarze będziemy mieli 

okazję do degustacji piwa. 

 

 

Środa Wielkopolska – miasto powiatowe położone nad rzeką Moskawa, przy 

drodze do Kalisza. Ośrodek przemysłu spożywczego , najważniejsze zabytki to 

kościół kolegiacki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XV w. Stary 

Rynek, 3 XVIII wieczne domy i gmach sądu z XIX w. W średzkiej kolegiacie 

odbywały się sejmiki szlacheckie dla Wielkopolski. 

 

 
UWAGI: 

 uczestnicy zgłaszają się wpłacając  ustaloną w regulaminie  kwotę tak aby w sierpniu 
2012 roku zamknąć listę uczestników. Możliwe są wpłaty na niżej podane konto Oddziału 

z dopiskiem „Wycieczka Wielkopolska”. 

 liczy się kolejność wpłat, aż do wyczerpania limitu miejsc. 

 program jest ramowy i może ulec niewielkim zmianom, organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzanych 

obiektów  

 rezygnacja po dokonaniu wpłaty może spowodować utratę jej części zgodnie z warunkami uczestnictwa w imprezach 

turystycznych. 

 wstęp do browaru tylko dla osób pełnoletnich 

 

INFORMACJA o możliwości zdobycia punktów do odznak:   

 Odznaka Krajoznawcza Polski (Pobiedziska, Szreniawa)   

 Odznaka Turysta Przyrodnik – (Muzeum Przyrodniczo- Łowieckie, parki podworskie w Uzarzewie i Szreniawie, liczne 

pomniki przyrody 

 Odznaka Turystyki Pieszej- Szreniawa – 5 pkt. i Środa Wlkp. - 5 pkt 

 

Zapraszamy… 


