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Podróże w czaSie czyli 
hiStoria w Pigułce

Historia Poznania liczy sobie ponad 1000 lat. Do dziś zachowało się  
wiele obiektów w mieście i okolicach, które przez ten czas były świadkami 
wielkiej historii i z pewnością warto pokazać je dzieciom. 
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brama Poznania interaktywne 
centrum historii ostrowa 
tumskiego
ul. gdańska 2
tel. 61 647 76 00
www.bramapoznania.pl

To miejsce  opowiadające  o  dziejach Ostrowa Tumskiego. Po-
zwala poznać realia epoki Mieszka I  i Bolesława Chrobrego, jak 
również innych mieszkańców Ostrowa. Dzięki prezentacjom mul-
timedialnym, projekcjom filmowym, urządzeniom interaktywnym, 
makietom i  wizualizacjom przenosi widzów w  czasie. Przygoto-
wanych zostało kilka ścieżek zwiedzania, w tym powstał specjal-
ny program dla dzieci oparty na grach i zabawach. Do dyspozycji 
rodziców i dzieci są audioprzewodniki, które ułatwiają i ubarwiają 
zwiedzanie.
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muzeum archeologiczne
ul. wodna 27
tel. 61 852 82 51, 61 852 64 30
www.muzarp.poznan.pl

Mumie egipskie i obelisk Ramzesa prezentowane w ramach sta-
łej wystawy „Życie i  śmierć w  starożytnym Egipcie” to główne 
atrakcje, które przyciągają uwagę dzieci. Część wystaw jest inte-
raktywna, a  najmłodsi zwiedzający mogą wypróbować swych 
sił w stworzeniu rytu naskalnego lub przymierzyć kolczugę śre-
dniowiecznego rycerza. Ponadto w  muzeum organizowane są 
różnorodne warsztaty w ramach tematycznych weekendów edu-
kacyjnych.
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rezerwat archeologiczny  
genius loci
ul. ks. i. Posadzego 3
tel. 61 852 21 67
www.muzarp.poznan.pl/rezerwat

W  Rezerwacie prezentowane są relikty umocnień wczesno-
piastowskiego ośrodka grodowego z  X w. oraz pozostałości 
renesansowego muru otaczającego wyspę. Historię grodu na 
Ostrowie Tumskim sięgającą X w. można również prześledzić 
w nowoczesnej sali audiowizualnej. Jeszcze lepszemu zrozumie-
niu funkcjonowania systemu fortyfikacyjnego pomoże obraz ho-
lograficzny i multimedialne kioski. Oprócz możliwości zwiedzania 
organizowane są tu warsztaty oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci.



muzeum narodowe w Poznaniu
al. marcinkowskiego 9
tel. 61 856 80 00
www.mnp.art.pl

Muzeum oferuje bogaty program lekcji muzealnych (większość 
połączona jest z  warsztatami plastycznymi), kursy, warsztaty 
i spotkania rozwijające zainteresowania z zakresu sztuki. Dla ro-
dziców z dziećmi, którzy chcą zwiedzić Muzeum, przygotowano 
specjalne atrakcje, które umożliwią całej rodzinie aktywne i twór-
cze poznawanie muzealnej kolekcji. Są to Walizka Muzealnych 
Tropicieli (dzieci zwiedzają poszczególne galerie z Walizką Muze-
alnego Tropiciela i rozwiązują ukryte w niej zadania – walizka jest 
pełna zagadek i rekwizytów umożliwiających aktywne poznawa-
nie przestrzeni i kolekcji muzeum) i Przewodnik Muzealnych Tro-
picieli (seria książeczek dla dzieci, pozwalających na tematyczne 
zwiedzanie muzeum).
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muzeum uzbrojenia
al. armii Poznań
tel. 61 820 45 03
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Muzeum Uzbrojenia usytuowano na terenie dawnego Fortu Wi-
niary (Cytadeli Poznańskiej), wzniesionego w latach 1828-1842. 
Największą atrakcją tutejszej stałej ekspozycji stanowi plenero-
wy park sprzętu wojskowego z kilkunastoma pojazdami wojsko-
wymi, kilkoma samolotami i śmigłowcami, czołgami, licznymi 
armatami, działami i moździerzami różnych typów. Najstarsze 
eksponaty pochodzą z początku XIX wieku.
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makiety dawnego Poznania
ul. franciszkańska 2
tel. 61 855 14 35
www.makieta.poznan.pl

W podziemiach kościoła Franciszkanów znajdują się trzy makie-
ty: makieta dawnego Poznania (Poznań znany z  ryciny Brauna-
-Hogenberga z 1618 r.), makieta Grodu Pierwszych Piastów (X w.) 
i makieta Starego Rynku (przeznaczona dla osób niewidomych). 
Makiety są prawdziwym spektaklami z użyciem światła, dźwięku 
i efektów specjalnych.



1 muzeum narodowe rolnictwa 
i Przemysłu rolno–
sPożywczego w szreniawie

szreniawa / komorniki, ul. dworcowa 5
tel. 61 810 76 29
www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum prezentuje zabytki dotyczące dziejów wsi polskiej, rolnictwa 
i przemysłu rolno-spożywczego z terenu całej Polski. Przygotowana 
oferta spotkań muzealnych „Muzealna Przygoda” (warsztaty, poka-
zy, prelekcje) przeznaczona dla rodzin z dziećmi pozwala poszerzyć 
wiedzę z zakresu życia codziennego mieszkańców dawnej wsi. Mu-
zeum organizuje także liczne imprezy i pokazy m.in. wypieku chleba, 
wyrobu masła, świec, jesiennych prac polowych, pracy wozu stra-
żackiego, dawnych wiejskich zwyczajów weselnych i świątecznych.

3 muzeum  
Przyrodniczo-łowieckie  
w uzarzewie

uzarzewo, ul. akacjowa 12
tel. 61 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum prezentuje ekspozycję na temat historii łowiectwa: broń, ak-
cesoria i trofea łowieckie. W stajni-powozowni pokazane jest środo-
wisko przyrodnicze Wielkopolski i zasiedlająca je fauna, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zwierząt łownych. Można również podziwiać 
trofea myśliwskie Adama Smorawińskiego. W muzeum organizowa-
ne są pogadanki, pokazy i warsztaty edukacyjne dla dzieci.

2 muzeum – Pracownia 
literacka arkadego 
fiedlera

ul. słowackiego 1
tel. 61 813 37 94, 61 813 31 90
www.fiedler.pl

W muzeum zgromadzono najciekawsze pamiątki i  trofea z wypraw 
Arkadego Fiedlera, pisarza i  podróżnika oraz jego synów. Niektó-
re z eksponatów można wypróbować np. pograć na tam-tamie lub 
innym egzotycznym instrumencie. Oryginalną atrakcją jest replika 
legendarnego żaglowca Krzysztofa Kolumba Santa Maria w skali 1:1. 
W Muzeum organizowane są wykłady i spotkania dla dzieci i mło-
dzieży ze znanymi podróżnikami. Dzięki nim młodzi odkrywcy poznają 
różne kultury, uczą się szacunku dla zwyczajów, obrzędów i wyznań.

Podróże w czasie czyli historia w pigułce / OKOLICE POZNANIA
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4 skansen i muzeum 
Pszczelarstwa  
im. Prof. r. kosteckiego  
w swarzędzu

swarzędz, ul. Poznańska 25
tel. 61 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl

Skansen stanowi unikatowy w skali europejskiej zbiór uli ilustru-
jący w ekspozycji plenerowej historię bartnictwa i pszczelarstwa 
na ziemiach polskich. Muzeum organizuje liczne warsztaty edu-
kacyjne, plenery plastyczne oraz pokazy dla dzieci.

5 muzeum Pałac w rogalinie 
rogalin, ul. arciszewskiego 2
tel. 61 813 88 00
www.rogalin.mnp.art.pl

We wnętrzach rezydencji znajduje się muzeum, którego zbiory 
przybliżają historię arystokratycznego rodu Raczyńskich. Ekspo-
zycja obejmuje również powozownię i Galerię Malarstwa. Istnieje 
tu możliwość wypożyczenia audioprzewodników z wgraną audio-
wycieczką po wnętrzach pałacu oraz tabletu z wgraną audio i video 
wycieczką po Galerii Obrazów. Zajęcia w Muzeum Dziecięcym to 
propozycja na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem w muzeum. 
Podczas wspólnej zabawy z instruktorami, w otoczeniu histo-
rycznych mebli, replik dawnych zabawek, historycznych strojów 
i przedmiotów najmłodsi dzieci mogą poznawać historię pałacu, 
sylwetki jego mieszkańców, w tym również mieszkających tu kie-
dyś dzieci, ich obowiązki i zabawy.

6 zamek w kórniku
kórnik, ul. zamkowa 5
tel. 61 817 00 81
www.bkpan.poznan.pl

Obecnie XIX-wieczny neogotycki zamek ma wygląd i charakter nawią-
zujący do budowli obronnych. Mieści się tu dziś muzeum, w którym 
znajdują się m.in. obrazy mistrzów polskich i europejskich, kolekcje 
numizmatyczne, militaria polskie i wschodnie czy zbiory etnograficzne 
i przyrodnicze z Australii i Oceanii. Zamkowe komnaty ponoć nawie-
dzane są przez ducha Białej Damy. Dzieci z pewnością zainteresuje 
quest „Zamek w Kórniku”. Jest to rodzaj gry terenowej, która w cie-
kawy sposób poprowadzi uczestnika zabawy po komnatach Zamku. 
W czasie wędrówki rozwiązuje się zagadki i zadania, które w efekcie 
doprowadzą do miejsca, gdzie został ukryty „skarb” w postaci pieczę-
ci. Aby dostać się do „skarbu” trzeba rozwiązać hasło.



Dzieci potrzebują ruchu, a ruch wymaga przestrzeni, która będzie 
bezpieczna, ciekawa i różnorodna. Poznań i okolice mają bogatą ofertę 
rekreacyjno-rozrywkową, która z pewnością spełnia wszystkie te 
wymagania.

z dziećmi aktywnie
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aquaPark termy maltańskie
ul. termalna 1
tel. 61 222 61 61
www.termymaltanskie.com.pl

Ten nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny położony na 
płn. brzegu Jeziora Maltańskiego to doskonałe miejsce wypo-
czynku i relaksu. Baseny sportowe i rekreacyjne, baseny z wodą 
termalną, atrakcje aquaparku, bogaty świat saun i wellness do-
stępne są przez cały rok. Idealne miejsce na wodne szaleństwa 
z całą rodziną.

baseny letnie ,,chwiałka”
ul. chwiałkowskiego 34
tel. 61 833 05 11 w. 420
www.chwialka.poznan.pl

Baseny letnie znajdują się w  sąsiedztwie budynku Ośrodka 
Sportowego. Kompleks obejmuje trzy różnej wielkości baseny: 
basen duży (50×20 m i głębokości od 1,4 do 2,3 m), basen mały 
(25×15 m i głębokości od 0,9 do 1,2 m), brodzik (średnica 16 m 
i  głębokość do 0,5 m). Dodatkowymi atrakcjami są boiska do 
gry w piłkę siatkową i koszykówkę. Istnieje też możliwość wy-
pożyczenia leżaków. 

centrum sPortowo-rekreacyjne 
malta ski
ul. wiankowa 2
tel. 501 355 153, 502 256 280
www.maltaski.pl

Malta Ski jest kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym zloka-
lizowanym niemalże w centrum miasta, przy płd. brzegu Jeziora 
Maltańskiego. Zimą miejsce to staje się centrum narciarstwa 
i snowboardingu dzięki całorocznemu sztucznemu stokowi nar-
ciarskiemu o długości ok. 150 m. Obok stoku w 1998 r. urucho-
miono  letni tor saneczkowy o długości 560 m. Od 2012 r. działa 
całoroczna kolejka górska Adrenaline.
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Pyrland Park linowy
ul. baraniaka / chartowo (malta)
tel. 660 048 901
www.pyrlandpark.pl

Pyrland Park Linowy położony w lesie nad Jeziorem Maltańskim 
to świetne miejsce na aktywny wypoczynek dla wszystkich. Do 
dyspozycji są 3 trasy linowe: wysoka (dla osób wysportowa-
nych), średnia i  trasa niska (najłatwiejsza z tras linowych w sam 
raz dla początkujących). Przygotowano również trasę dziecięcą 
(dla najmłodszych od lat 3) z nielimitowaną liczbą przejść.

avana Ściana wsPinaczkowa
ul. b. krzywoustego 72 (kinepolis)
tel. 782 780 333
www.scianka.avana.pl

Ściana Wspinaczkowa Avana to największy i najnowocześniej-
szy kompleks ścian wspinaczkowych w Poznaniu. Na chętnych 
czeka  około  1000 m2  powierzchni do wspinania i  kilka tysięcy 
chwytów, 40 stanowisk do asekuracji oraz  ponad 100 niezależ-
nych dróg.

bula Park boule i bowling
ul. wiankowa 3
tel. 61 877 29 78
www.malta.poznan.pl

Na terenie Bula Parku wszyscy pasjonaci gier kulami, zarówno 
dzieci jaki i dorośli, mogą skorzystać z jedynego w Polsce ple-
nerowego bowlingu lub zagrać w Boule – mało znaną w Polsce 
grę pochodzenia francuskiego. Czeka tu na wszystkich 6 w pełni 
zautomatyzowanych torów do bowlingu oraz 5 profesjonalnych 
buldromów. 

Z dziećmi aktywnie / POZNAŃ
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gokarty – tor kartingowy
ul. bolesława krzywoustego 72
tel. 61 87 20 197
www.worldkarts.eu/karting

Poznań Indoor Karting to centrum o powierzchni 2600 m2 z pro-
fesjonalnym krytym torem do jazdy gokartami. Tor o długości 
kilkuset metrów zapewnia dorosłym i dzieciom najbardziej eks-
cytujące wrażenia z  jazdy prawdziwym, profesjonalnym samo-
chodem wyścigowym – gokartem

laserowy Paintball  
– arena lasermaxx
ul. bolesława krzywoustego 72
tel. 61 87 20 197
www.worldkarts.eu/laserowy_paintball

W  gry LaserMaxx można grać indywidualnie bądź drużynowo 
w specjalnie stworzonej do tego arenie o powierzchni 400 m2. 
Wewnątrz areny czeka wiele atrakcji np.: sala luster, labirynt, sala 
żywych trupów czy też walka pomiędzy oponami i wrakiem kul-
towego Małego Fiata.

lodowisko „malta”
ul. jana Pawła ii 5
tel. 61 876 60 11
www.malta.poznan.pl

Lodowisko czynne jest w sezonie zimowym: od połowy listo-
pada do końca marca. Dysponuje pełną infrastrukturą obejmują-
cą: szatnie, wypożyczalnię łyżew, bufet, punkt ostrzenia łyżew. 
Podświetlana tafla, muzyka i świetna atmosfera przyciągają za-
równo mieszkańców, jak i turystów.



lodowisko „chwiałka”
ul. o. m. żelazka 1
tel. 61 831 67 16
www.chwialka.poznan.pl/lodowisko

Obiekt ten wyposażony jest w pełnowymiarowe boisko do gry 
w hokeja na lodzie, wypożyczalnię łyżew, szatnię, barek oraz toa-
letę. Zadaszenie pozwala na komfortowe korzystanie z lodowiska 
nawet w  niepogodę. Jest to doskonałe miejsce dla miłośników 
aktywnego spędzania wolnego czasu i zabawy.

Place zabaw akitv
ul. obornicka 337 c.h. giant, tel.  61 842 56 28
ul. zamenhofa 133 c.h. Pasaż rondo, tel. 61 872 04 31
ul. gąsiorowskich 4, tel. 61 865 01 81
ul. warszawska 39, tel. 61 653 78 53
www.aktiv.pl

Na placach znajdują się duże „dmuchańce” do skakania, dmu-
chane zjeżdżalnie, duże baseny z piłkami, małe baseny z piłkami, 
automaty do gry, duży drewniane place zabaw, zjazdy na linie oraz 
labirynty. Na rodziców czeka kawiarenka, gdzie można podysku-
tować przy kawie i ciasteczkach.

juPi Park – c.h. galeria malta
ul. abpa baraniaka 8
tel. 783 555 501
www.jupipark.pl/poznan

Znajdziemy tu dwa baseny z  piłeczkami, trzy zjeżdżalnie, tory 
przeszkód, labirynt, tor z  samochodzikami, armatki, monitorek 
dotykowy, cymbergaj i  wiele innych itp.   Jupi Park organizuje 
także zajęcia podczas ferii, wakacji i proponuje urodzinowe im-
prezy w sześciu wersjach.

Z dziećmi aktywnie / POZNAŃ
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7 Park wodny „octoPus”
suchy las, ul. szkolna 18
tel. 61 892 62 70
www.octopus.suchylas.pl

Ten nowoczesny kompleks basenowo-rekreacyjny oferuje licz-
ne atrakcje wodne: baseny, zjeżdżalnię, sauny. To doskonałe 
miejsce zabawy, rekreacji i wypoczynku dla całej rodziny. Oprócz 
pływalni można skorzystać tu z bowlingu i restauracji.

8 tarnowskie termy
tarnowo Podgórne, ul. nowa 54
tel. 61 818 28 63
www.tarnowskie-termy.pl

Tarnowskie Termy to nowoczesny kompleks basenowo–rekre-
acyjny. Wyjątkowy aquapark, który czerpie wodę ze źródeł geo-
termalnych (z głębokości 1200 metrów), dostarczającego wodę 
o temperaturze ponad 45,7 C. Trzy strefy rekreacyjna, sportowa 
i saunarium z basenami i licznymi atrakcjami wodnymi stanowią 
wielką atrakcję dla dzieci. Na zewnątrz znajduje się ogromna 
piaszczysta plaża wraz z placem zabaw, tężnią solną, boiskiem 
do gry w siatkówkę plażową oraz miejscami do wypoczynku. 

9 kórnickie centrum rekreacji 
i sPortu „oaza”

kórnik, ul. i. krasickiego 1
tel. 61 649 88 75
www.oaza.kornik.pl

Kórnickie Centrum Rekreacji i  Sportu „Oaza” przyciąga różno-
rodnością atrakcji zarówno dzieci, jak i dorosłych, stając się miej-
scem zabaw, relaksu oraz wysiłku fizycznego. Oprócz pływalni 
i  odnowy biologicznej, można skorzystać z  siłowni, fitnessu, 
rehabilitacji, fryzjerstwa i restauracji. Hala sportowa zaprasza na 
liczne mecze oraz imprezy.

15



Z dziećmi aktywnie / OKOLICE POZNANIA

10 Park linowy korzonkowo
sowinki 64, 62-050 mosina
tel. 506 742 137
www.korzonkowo.pl

Park Linowy Korzonkowo jest aktualnie największym na  świe-
cie parkiem linowym na palach pod względem długości tras 
- łączna ich długość wynosi ponad 2 km, w  tym 1175 metrów 
zjazdów oraz 90 atrakcji. Obszar Parku zajmuje 7,2 ha. Park po-
dzielony jest na 3 trasy o różnym stopniu trudności.

11 cascader Park linowy 
kobylnica

kobylnica, ul. Poznańska 44
tel. 782 140 315, 669 621 333
www.cascader.pl

Cascader Park jest największym parkiem linowym w  Wielko-
polsce – znajduje się w niewielkiej miejscowości Kobylnica pod 
Poznaniem. Na odwiedzających czekają: 4 trasy linowe przysto-
sowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  2 tyrolki oraz polana 
piknikowa o powierzchni 0,5 h – idealne miejsce na piknik, im-
prezę, spotkanie firmowe, urodziny.

12 deli Park
stęszew ul. Poznańska 1
tel. 797 999 000, 797 992 720
www.delipark.pl

DELI Park to park edukacyjno-rozrywkowy. Znajduje się tam 
park miniatur z najsłynniejszymi budowlami świata, modele gi-
gantycznych owadów i zwierząt prehistorycznych oraz mini zoo. 
Otwarto tu pierwszą w Polsce „podniebną” EKO-Wioskę. Jest to 
seria 10 wiszących mostów dołączonych do 11 drzew, na których 
znajdują się tarasy i domki. Zwiedzający mają okazję bezpiecznie 
spacerować wśród koron drzew.
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15 lodowisko misiałek
tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 131 a
tel. 511 894 656
www.lodowiskomisialek.pl

Pełnowymiarowe, kryte lodowisko zapewnia doskonałe warun-
ki do zabawy na lodzie. Znakomita wentylacja, świetna muzyka, 
bar i wypożyczalnia łyżew uzupełniają ofertę lodowiska.

13 Park rozrywki rodzinka
skórzewo, ul. skórzewska 19
tel. 508 522 684, 508 522 686
www.parkrodzinka.pl

Bogaty wybór rozrywek dla dzieci i rodzin m.in. place zabaw, 
zajęcia i warsztaty, zabawy interaktywne podłogi interaktywne, 
ekrany dotykowe, ścianka wspinaczkowa, wielopoziomowy tzw. 
„małpi gaj”, trampoliny, zjeżdżalnie. Na zewnątrz również cze-
kają liczne atrakcje m.in. zjazd linowy, piramida linowa, karuzele 
i huśtawki.

14 traPerska osada
bolechówko, ul. lipowa 50a
tel. 693 160 293, 663 523 921
www.traperska-osada.pl

Traperska Osada oferuje wiele atrakcji agroturystycznych, do-
skonałych dla wszystkich, którzy lubią spędzać wolny czas na 
świeżym powietrzu. Spacery, wycieczki rowerowe, przejażdżki 
konne, a także wyprawy psimi zaprzęgami zapewnią wiele zaba-
wy i rozrywki dzieciom i dorosłym.



Poznań i okolice oferuje znakomite warunki do relaksu wśród lasów i jezior, 
daje wiele możliwości aktywnego wypoczynku zarówno dzieciom, jak 
i dorosłym. W Poznaniu i okolicach dzieci znajdą wspaniałą przestrzeń do 
zabaw i poznawania przyrody. Oto niektóre miejsca warte odwiedzenia.

z Przyrodą za  
Pan brat

18
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nowe zoo
ul. krańcowa 81
tel. 61 877 35 17
www.zoo.poznan.pl

Tutaj zwierzęta przebywają w warunkach zbliżonych do natural-
nych. Zwiedzanie tego sporego obszaru ułatwiają kolejki, które 
jeżdżą po terenie zoo i  zatrzymują się na oznakowanych przy-
stankach.. W zoo działa mini park linowy dla dzieci. Są też place 
zabaw, a także mini zoo. Można tu również zobaczyć fort arty-
leryjski z  końca XIX w. Restauracja w wiosce afrykańskiej przy 
Słoniarni, bistro niedaleko wybiegu nosorożca czy inne miejsca 
zapraszają na pyszne obiady, włoską kawę i wyśmienite lody.

Palmiarnia
ul. matejki 18
tel. 61 865 89 07
www.palmiarnia.poznan.pl

W Poznaniu znajduje się ponad stuletnia, największa w Polsce 
i  jedna z  największych w  Europie Palmiarnia. Zgromadzono tu 
około 17 tysięcy roślin siedmiuset gatunków i odmian z krajów 
o  klimacie śródziemnomorskim, subtropikalnym, tropikalnym, 
sawanny, pustyni, co daje możliwość odbycia podróży przez 
wszystkie strefy klimatyczne świata w jedno popołudnie. A do-
datkową atrakcją dla dzieci są akwaria z kolekcją 170 gatunków 
ryb.

ogród botaniczny
ul. dąbrowskiego 165
tel. 61 829 20 13
www.obuam.robia.pl

Na powierzchni 22 ha gromadzi imponującą kolekcję ponad 
7000 gatunków i  odmian roślin z  niemal wszystkich stref kli-
matyczno - roślinnych Ziemi. Eksponowane one są w działach: 
roślin ozdobnych, geograficznym, ekologicznym, systematycz-
nym, biologii i  zmienności roślin. Ogród to idealne miejsce na 
spacery z dzieckiem
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rezerwat Przyrody meteoryt 
morasko
dojazd od ul. meteorytowej
gPs: 52°29'22.9"n 16°53'48.9"e 

Okolice Poznania obfitują w  tereny o wysokich walorach przy-
rodniczych. Jednak zdecydowanie najciekawszy i  najcenniejszy 
obiekt spotykamy na granicy miasta. Jest to zespół kraterów 
powstałych w  wyniku upadku meteorytu, znajdujący się na 
stoku Góry Moraskiej. Kosmiczne pochodzenie kraterów może 
pobudzić niejedną dziecięcą wyobraźnię. To również najwyższe 
wzniesienie w okolicach Poznania (wysokość - 154 m n.p.m.).

Park cytadela
al. armii Poznań / ul. szelągowska

Teren idealny na spacery z  dziećmi. Szerokie alejki, zacienio-
ne zakątki pozwalają bezpiecznie biegać, jeździć na rowerach, 
rolkach czy hulajnogach. Rozległe, bardzo dobrze utrzymane 
trawniki są idealnym miejscem na organizację rodzinnego pikni-
ku. Na terenie Cytadeli znajduje się plac zabaw oraz kawiarenka 
i  restauracja, gdzie podczas zabawy dzieci rodzice mogą chwilę 
odpocząć. Dla małych i  dużych pasjonatów militariów istnieje 
możliwość odwiedzenia zlokalizowanego na Cytadeli Muzeum 
Uzbrojenia.

stare zoo
ul. zwierzyniecka 19
tel. 61 847 23 97, 61 848 08 47, 61 848 08 63
www.zoo.poznan.pl

Warto odwiedzić Pawilon Zmiennocieplnych, aby zobaczyć jedy-
nego w Polsce warana z Komodo. Oprócz wielu zwierząt, które 
można podziwiać i obserwować ich pokazowe karmienie, na te-
renie Zoo znajdują się również place zabaw. Zjeżdżalnia, bujaki, 
drabinki, mini ścianka wspinaczkowa a wszystko na bezpiecznym, 
piaszczystym podłożu, stanowiącym gigantyczną piaskownicę – 
to raj dla najmłodszych gości ZOO! Inna atrakcja czeka na dzieci 
niedaleko wejścia do ZOO – chętni mogą tu poszaleć na torze 
samochodowym i choć przez chwilę wcielić się w rolę kierowcy 
rajdowego. Po brawurowej jeździe autem można zmienić „środek 
lokomocji” na wirującą karuzelę.
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16 arboretum w kórniku
kórnik, ul. Parkowa 5
tel. 61 817 00 33
www.idpan.poznan.pl/o-arboretum

Na powierzchni ponad 40 ha zebrano bogatą kolekcję drzew 
i krzewów pochodzących z umiarkowanej strefy półkuli północ-
nej. Liczba gatunków i odmian w kolekcjach arboretum wynosi 
obecnie około 3500. Arboretum otwarte jest codziennie, przez 
cały rok. To bardzo atrakcyjne miejsce na spacery z całą rodziną. 
Znajduje się tu plac zabaw dla dzieci, polana edukacyjna, polana 
piknikowa i ścieżki edukacyjne. Odbywają się tu liczne imprezy 
przyciągające zarówno wielu mieszkańców Poznania i okolic, jak 
i turystów m.in.: Kwitnące Magnolie, Dni azalii i różaneczników.

17 dęby rogalińskie
rogalin, ul. arciszewskiego 2
tel. 61 813 88 00
www.rogalin.mnp.art.pl

Na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego można zoba-
czyć wspaniałe okazy dębów (prawie 2  000). Wiele z  nich to 
pomniki przyrody. Najsłynniejsze z nich to Lech (6,33 m obwo-
du), Czech (7,35 m obwodu, niestety martwy od 1992 roku) i Rus 
(9,15 m obwodu, aktualnie najgrubszy w rogalińskiej dąbrowie) 
oraz dąb Edward (6,18 m obwodu). Rosną nieopodal pałacu, 
w urokliwej scenerii naturalistycznego parku krajobrazowego. 

18 Park krajobrazowy Puszcza 
zielonka

gminy: czerwonak, kiszkowo, murowana goślina, 
Pobiedziska, skoki
gPs: 52°33`12`n 17°06`48`e

Położony na wschód od Poznania jest doskonałym miejscem 
na rodzinny wypoczynek i  rekreację.  Sieć szlaków rowerowych 
w Puszczy Zielonce i okolicach o łącznej długości ponad 220 km 
należy do najciekawszych i najbogatszych w Wielkopolsce. Wy-
tyczono tu również wiele innych szlaków m.in. piesze, kajakowy, 
konny i unikatowy Szlak Kościołów Drewnianych, na którym moż-
na poznać drewnianą architekturę sakralną tych terenów. Koniecz-
nie trzeba odwiedzić  wyjątkowy Rezerwat Śnieżycowy Jar.
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19 wielkoPolski Park narodowy
tereny na południe od Poznania, w trójkącie miast 
Puszczykowo-stęszew-mosina
jeziory, 62-050 mosina (muzeum Przyrodnicze wPn)
www.wielkopolskipn.pl

W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej po-
wierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu po-
lodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, 
a  także związane z  nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 
drzewa pomnikowe. Przez Park biegnie 5 znakowanych szla-
ków  turystyki pieszej o  łącznej długości 85 km. Szlakami tymi 
wyznaczono 7 tras wycieczkowych pozwalających na poznawa-
nie nie tylko wartości przyrodniczych ale także kulturowych tego 
terenu. W Parku udostępniono także ponad 100 km dróg dla ro-
werzystów oraz 30 km dla miłośników hippiki. Na terenie Parku 
znajdują się liczne zabytki m.in. drewniane kościoły, XIX-wieczne 
dwory, a także Muzeum Przyrodnicze WPN w Jeziorach.

20 Promenada nad wartą  
w Śremie

południowy brzeg warty w centrum Śremu, 
pomiędzy mostem 23 stycznia, a ul. mickiewicza

To idealne miejsce spacerowe i do aktywnego spędzania czasu. 
Promenada jest trasą spacerowo-rowerową o  długości około 
1 km. Podczas spaceru miłośnicy przyrody mogą zobaczyć 12 
pomników przyrody. Przy Promenadzie ustawione są pomniki/
ławeczki oraz plac zabaw dla dzieci.

21 Ścieżka edukacyjno- 
-Przyrodnicza „bobrowy 
szlak” w czmońcu

czmoniec, gmina kórnik

Ta urokliwa ścieżka biegnąca przez Rogaliński Park Krajo-
brazowy poprowadzona jest przez tereny leśne i  obszary łąk 
nadrzecznych, zapewniając niepowtarzalne widoki na starorze-
cze Warty oraz jej naturalne rozlewisko. Ścieżka składa się z 9 
przystanków z tablicami informacyjnymi. Powstały trzy warianty 
ścieżki o różnych stopniach trudności: żółty - 1 km przeznaczony 
dla najmłodszych i początkujących miłośników przyrody, zielony 
– ok. 2,5 km przeznaczony dla średnio wytrwałych, czerwony – 
4 km dla zaawansowanych.
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inne atrakcje

A oto parę unikalnych i niecodziennych atrakcji, które uatrakcyjnią pobyt dzieci 
z rodzicami w Poznaniu i okolicach.
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rogalowe muzeum Poznania
stary rynek 41/2 
(wejście od ul. klasztornej)
tel. 690 077 800
www.rogalowemuzeum.pl

Gdzie można poznać tajniki największego skarbu kulinarnego 
Poznania – rogala świętomarcińskiego? W Rogalowym Muzeum 
Poznania! Na każdego widza czeka opowiedziana na żywo hi-
storia rogali świętomarcińskich, a także ich wspólny wypiek po-
łączony z lekcją poznańskiej gwary. A to wszystko we wnętrzach 
zabytkowej kamienicy z widokiem na koziołki.

kolejka Parkowa maltanka
ul. jana Pawła ii 1
tel. 61 839 66 90
www.mpk.poznan.pl/turystyka/maltanka

Wzdłuż Jeziora Maltańskiego biegnie licząca ok. 3,8 km ma-
lownicza trasa kolejki wąskotorowej, którą można dojechać do 
Nowego Zoo. Czas przejazdu to ok. 20 minut. Kolejka kursuje 
codziennie od końca kwietnia do końca września. W niektóre 
weekendy miesiąca kolejka ciągnięta jest przez zabytkowy pa-
rowóz Borsig (zwany także Agusią) z 1925 roku.

laboratorium wyobraźni
ul. rubież 46, budynek a2, wjazd 3
tel. 61 827 97 14, 735 981 666
www.wyobraznia.ppnt.poznan.pl

Laboratorium Wyobraźni to świetny sposób na spędzenie wol-
nego czasu z rodziną oraz ciekawy, kreatywny pomysł na lek-
cje tematyczne dla szkół. Tu dzieci mogą rozwijać wyobraźnię 
jednocześnie w przystępny i  ciekawy sposób zdobywać wiedzę 
o otaczającym świecie i zjawiskach w nim zachodzących. Jest 
pierwszym w Wielkopolsce centrum nauki, skierowanym do 
dzieci i młodych ludzi, mającym na celu w nowatorski sposób 
rozbudzić ciekawość świata, rozwijać wyobraźnię, a także zainte-
resować ich naukami ścisłymi. Ta niezwykła naukowa przygoda 
skierowana jest do dzieci od 5 roku życia.

Inne atrakcje / POZNAŃ
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Škoda auto lab
ul. głogowska 425
tel. 660 532 120
www.skodaautolab.pl

ŠKODA Auto Lab to Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa 
stworzone przez markę ŠKODA, łączące w sobie edukację mo-
toryzacyjną z rozrywką dla całej rodziny. Tutaj każdy pozna taj-
niki bezpiecznej i ekologicznej jazdy oraz zgłębi sekrety techniki 
kryjące się pod maskami aut. Wszystko to dzięki takim atrak-
cjom, jak m.in.: symulatory jazdy samochodem, zderzeń oraz 
dachowania,  przekrój poprzeczny samochodu, filmy, quizy oraz 
zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez animatora, trój-
wymiarowe motopuzzle czy interaktywne instalacje: waga prze-
ciążeniowa, urządzenia do pomiaru czasu reakcji i wiele innych.

inea stadion
ul. bułgarska 17
tel. 61 886 30 31, 660 423 851
www.ineastadion.pl

Stadion słynie ze świetnej atmosfery i  jest udostępniony do 
zwiedzania. Dzięki temu wszyscy miłośnicy piłki nożnej zarówno 
mali, jaki i duzi, mają niepowtarzalną możliwość zobaczenia za-
kamarków stadionu, na którym grały znane drużyny piłkarskie. 
W trakcie wycieczki można zobaczyć najważniejsze miejsca INEA 
Stadionu m.in.: Salę Konferencyjną, Korytarz Sław, Salę Legend, 
Szatnię Gości, Strefę Zero, ławki rezerwowych, Lożę Prezydenc-
ką, Trybunę Prasową oraz boiska treningowe. Czas trwania 
wycieczki to 1 godzina. Każda wycieczka odbywa się w towarzy-
stwie przewodnika.

koziołki z ratuszowej wieży
stary rynek 1

Obowiązkowy punkt każdej wycieczki do Poznania, zwłaszcza 
z  dziećmi. Koziołki trykają się na ratuszowej wieży codziennie 
o  godzinie 12 wzbudzając entuzjazm i  zachwyt. Już kwadrans 
przed dwunastą Stary Rynek zapełnia się chętnymi, by zobaczyć 
to widowisko. Codziennie w południe z ratuszowej wieży można 
również usłyszeć grany na żywo hejnał.
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Pomnik Poznańskich koziołków
pl. kolegiacki 17

Pomnik Poznańskich Koziołków jest bardzo popularny wśród 
mieszkańców i turystów, jako  wdzięczny obiekt towarzyszący 
pamiątkowym fotografiom. Koziołki są ubierane w różnego ro-
dzaju stroje w zależności od okazji np. w czapki Świętego Mi-
kołaja.

stary marych
ul. Półwiejska/ul. strzelecka

Niecodzienny pomnik będący popularnym miejscem pamiątko-
wych fotografii. Postać Starego Marycha została stworzona i wy-
korzystana w  felietonach pisanych w  gwarze poznańskiej przez 
Juliusza Kubla. Stary Marych to symbol typowego, tradycyjnego 
poznaniaka z 2 poł. XX w.

blubry 6d - Poznańskie  
legendy w 6d
ul. wroniecka 6
tel. 61 307 04 46
www.blubry6d.pl

To wyjątkowe miejsce, w którym można poczuć ducha daw-
nego Poznania i w niecodzienny sposób poznać bohaterów 
miejskich legend. Dzięki trójwymiarowym okularom można 
obejrzeć aż 700 m2 malowideł nawiązujących do dziejów daw-
nego Poznania, wykonanych w technice 3D. W pomieszczeniu 
z multimedialnymi ekranami można wysłuchać charaktery-
stycznej gwary poznańskiej oraz obejrzeć półtorametrową ma-
kietę poznańskiego ratusza. Odbiór wrażeń wzmacniają efekty 
specjalne – mgła, wiatr, lasery, a także spotkanie z ruchomymi 
postaciami - bohaterami opowieści oraz słodki, migdałowy 
zapach rogali świętomarcińskich. Historie opowie lektor w jed-
nym z wybranych języków – polskim, angielskim, niemieckim 
lub hiszpańskim.
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24 makieta kolejowa borówiec
borówiec, ul. uroczysko 1
tel. 61 897 15 11
www.borowiecmakieta.pl

Makieta zbudowana na powierzchni ponad 250 m². Wykona-
na jest w skali 1:87 i wciąż jest rozbudowywana. Przedstawia 12 
składów kolejowych w ciągłym ruchu, które mijają się i  pozo-
stają w  biegu według ciągle zmieniającego się rozkładu jazdy. 
Oprócz pociągów po makiecie poruszają się samochody i samo-
loty. Na powierzchni około 50 m² budowana jest makieta lotni-
ska. Pas startowy ma długość około 12 metrów. Po powierzchni 
lotniska poruszają się w pełni oświetlone samoloty, kołujące na 
start.

22 mosińska kolej drezynowa
mosina, ul. kołłątaja/budzyńska (stacja początkowa)
tel. 512 227 912
www.naszedrezyny.pl

Niezapomniana przejażdżka drezynami rowerowymi po nieczyn-
nej już trasie kolejowej z Puszczykówka do Osowej Góry. Prze-
jazd odbywa się wahadłowo. To ciekawy, atrakcyjny i aktywny 
sposób na spędzanie wolnego czasu bez żadnych wiekowych 
ograniczeń.

23 skansen miniatur  
w Pobiedziskach

Pobiedziska, ul. fabryczna 10 (letnisko)
tel. 61 817 78 22
www.ok-pobiedziska.pl/cms/70/skansen_miniatur

Skansen Miniatur to park zawierający makiety obiektów histo-
rycznych i  interesujących fragmentów zabudowy miast wiel-
kopolskich. Są one wierną kopią oryginałów z  zachowaniem 
wszystkich detali. Obiekty aktualnie znajdujące się w skansenie 
to m.in. Pałac w  Rogalinie, Biblioteka Raczyńskich, Katedra 
w Gnieźnie i Stary Rynek w Poznaniu.



Inne atrakcje / OKOLICE POZNANIA

25 wioska indiańska
łopuchówko
gPs: 52°35'23.9"n 17°04'49.9"e
tel. 502 449 792
www.kokopelli.pl

Wioska indiańska to miejsce, gdzie można zapoznać się z codzien-
nym życiem Indian Ameryki Północnej. Malowane tipi, bogato 
zdobione stroje czy broń pozwalają poczuć atmosferę świata daw-
nych łowców i wojowników. To doskonałe miejsce dla wszystkich 
lubiących spędzać czas na łonie natury, ciekawych wiedzy o in-
nych kulturach. Można tu spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku 
lub rzucić włócznią, a na torze przeszkód wykazać się sprawnością 
i siłą fizyczną.

26 wieża dziewicza góra  
– dziewicza baza

czerwonak, ul. dziewicza góra 5
tel. 666 850 031
www.dziewiczabaza.pl

Dziewicza Baza to przestrzeń dla miłośników natury i aktywnego 
wypoczynku. Położenie ośrodka oraz infrastruktura sprawia, że 
jest idealną bazą wypadową rajdów, wycieczek jak i  indywidu-
alnych spacerów. To także doskonałe miejsce na odpoczynek 
na łonie przyrody czy spotkanie w gronie rodziny lub przyjaciół. 
Dużą atrakcją turystyczną jest wieża widokowa na szczycie Dzie-
wiczej Góry. U szczytu 40 metrowej konstrukcji znajduje się ka-
bina obserwacyjna, a pod nią taras widokowy, z którego rozlega 
się piękny widok na panoramę puszczy, Poznania i okolic.

27 wieża widokowa w mosinie
mosina – Pożegowo
gPs: 52°15'20.5"n 16°49'55.2"e

Drewniana wieża widokowa z  platformą widokową w  Mosinie 
o wysokości 16,97 m zlokalizowana jest na terenie tzw. glinianek, 
znajdujących się w  obszarze chronionym NATURA 2000 oraz 
w Wielkopolskim Parku Narodowym. Obok wieży przygotowa-
no dla turystów wiaty biwakowe, ławeczki, stojak dla rowerów. 
Można także wybrać się na spacer wyznaczoną ścieżką z  par-
kingu do wieży i  z powrotem oraz zapoznać się z  formami po-
lodowcowymi WPN, fauną i florą, o których informacje znajdują 
się na tablicach edukacyjnych. Wejście na wieżę daje możliwość 
podziwiania panoramy Wielkopolskiego Parku Narodowego 
i nieodległego Poznania.
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PoimPrezujmy.... 
czyli Sztuka, muzyka  
i kultura

Wykaz najważniejszych imprez odbywających się w mieście, które kierują 
część oferty do najmłodszych odbiorców.



TEATR, MUZYKA I LITERATURA

teatr wielki (oPera)
ul. fredry 9
tel. 61 65 90 200
www.opera.poznan.pl

Dzieci mają tu możliwość zobaczenia inscenizacji operowych 
znanych bajek. Opera proponuje również wycieczki edukacyj-
ne dla grup dzieci i dorosłych. Zwiedzający mają wtedy okazję 
stanąć na scenie, zobaczyć sale prób i garderoby artystów, zaj-
rzeć do rekwizytorni, dowiedzieć się, za co w teatrze odpowiada 
inspicjent i gdzie siedzi sufler. Dla najmłodszych przygotowano 
warsztaty teatralno-baletowe „Baletowa podróż po teatrze”. 
Można także wziąć udział w  cyklu lekcji-koncertów prowadzo-
nych przez artystów i muzyków poznańskiej Opery

teatr muzyczny
ul. niezłomnych 1e 
tel. 61 852 29 27 - kasa biletowa teatru
www.teatr-muzyczny.poznan.pl

W teatrze prezentowane są inscenizacje bajek, musicale i kon-
certy dla dzieci. Repertuar teatru jest bardzo szeroki, od klasycz-
nej operetki poprzez koncerty, wieczory muzyczno-poetyckie, 
spektakle edukacyjne, przedstawienia dla dzieci i młodzieży po 
musicale.

Poimprezujmy....czyli sztuka, muzyka i kultura / POZNAŃ
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teatr atofri
ul. rybaki 22/22
tel. 601 378 158, 605 318 716
www.teatratofri.pl

Prezentowane są tu przedstawienia dla najmłodszych (dzieci 1-5 
lat). Spotkania z teatrem odbywają się poprzez muzykę, ruch i pla-
stykę. Po każdym zakończonym spektaklu odbywa się wspólna 
zabawa dzieci z aktorami.

teatr animacji
ul. św. marcin 80/82
tel. 61 853 69 64, 518 615 556, 518 615 602
www.teatranimacji.pl

Spektakle dla dzieci z wykorzystaniem lalek prezentują klasykę 
baśniową i sztukę współczesną. Dzięki nim dzieci wprowadzane 
są w świat sztuki, często aktywnie uczestniczą i niemalże współ-
tworzą przedstawienia.

biblioteka raczyńskich
pl. wolności 19 / al. marcinkowskiego 23/24
tel. 61 88 58 903
www.bracz.edu.pl

Biblioteka organizuje cykl spotkań Bajeczne Niedziele u Raczyń-
skich, podczas których znani aktorzy i artyści czytają dzieciom 
książki i opowiadania.
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WYDARZENIA KULTURALNE I NIE TYLKO

Poznań za Pół ceny – maj
www.poznanzapolceny.pl

Jedyny weekend w ciągu roku z 50% rabatem w hotelach, re-
stauracjach, muzeach i wielu atrakcjach. Prawie 180 partnerów 
akcji i bogaty program turystyczny. Tradycją akcji stało się 
otwieranie niedostępnych na co dzień miejsc. Co roku wielu no-
wych partnerów i atrakcji wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę akcji.

malta festival Poznań  
– czerwiec
www.malta-festival.pl

Jeden z najważniejszych festiwali teatralnych w Europie, którego 
oferta obejmuje takie dziedziny twórczości jak m.in. teatr, muzy-
ka, taniec, film, sztuki wizualne. W ramach festiwalu –realizowa-
ny jest specjalny program dla dzieci - warsztaty i zajęcia dla dzieci 
pobudzające wyobraźnię.

jarmark Świętojański – czerwiec
www.jarmarkswietojanski.poznan.pl

Podczas Jarmarku na Starym Rynku liczne stragany proponują 
szeroką ofertę obejmującą m.in. wyroby rękodzielnicze, antyki, 
artykuły spożywcze i wyroby cukiernicze. W ramach Jarmarku na 
scenie można obejrzeć występy zespołów wokalnych, tanecz-
nych i sportowych, spektakle i warsztaty dla dzieci. 
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animator międzynarodowy 
festiwal filmów animowanych 
– liPiec
www.animator-festival.com

Podczas Festiwalu odbywają się pokazy filmów konkursowych, 
retrospektywy, przeglądy tematyczne, projekcje z  muzyką na 
żywo, koncerty, warsztaty i wykłady. Przygotowany jest również 
specjalny program dla dzieci.

dni twierdzy Poznań – sierPień
www.dnitwierdzypoznan.poznan.pl

Dwudniowe święto dla miłośników fortyfikacji. Możliwość po-
znania poznańskich fortyfikacji od najdawniejszych wałów grodu 
Mieszka, przez XIX-wieczną twierdzę fortową po schrony z okre-
su zimnej wojny.

betlejem Poznańskie – grudzień
www.icefest.poznan.travel

Szopka z żywymi zwierzętami czy widowiskowe rzeźbienie w lo-
dzie to tylko niektóre atrakcje, które można zobaczyć podczas 
Betlejem Poznańskiego.

imieniny ulicy Św. marcin  
– 11 listoPada
www.zamek.poznan.pl

Podczas Imienin można podziwiać barwny korowód i odwiedzić 
Jarmark przed Zamkiem Cesarskim. Na scenie odbywają się 
plenerowe koncerty, można zobaczyć liczne spektakle, pokazy 
filmowe, wystawy oraz wieczorny pokaz sztucznych ogni. Naj-
bardziej charakterystyczną poznańską tradycją w tym dniu są 
rogale świętomarcińskie, wypiekane z drożdżowego ciasta wy-
pełnionego masą makowo-migdałową.



PoznańSkie legendy

Legendy przekazywane przez wieki z pokolenia na pokolenie tworzą 
szczególną, często magiczną i baśniową atmosferę towarzyszącą miejscom 
i ludziom, o których opowiadają. W Poznaniu można usłyszeć wiele 
poznańskich legend, które tworzą swoisty lokalny koloryt historii. A oto 
niektóre z nich:
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o trębaczu z ratuszowej wieży  
i królu kruków
Dawno, dawno temu, w odległej przeszłości bezpieczeństwa 
Poznania strzegł hejnalista. Obserwował on dzień i noc miasto 
z zegarowej wieży, a w razie potrzeby alarmował mieszkańców. 
Hejnalista miał syna Bolka, który uwielbiał towarzyszyć ojcu 
w jego pracy. Pewnego dnia u stóp chłopca upadł ranny kruk. 
Bolko opatrzył jego rany i zaopiekował się nim, a kiedy ptak cał-
kowicie wyzdrowiał, stała się rzecz magiczna – kruk przemówił. 
Okazało się, że jest królem kruków i w podziękowaniu za urato-
wanie życia zostawił chłopcu srebrną trąbkę, którą ten zawsze 
mógł wezwać go na pomoc. Kruk odleciał, a srebrna trąbka przez 
wiele lat przeleżała nieużywana – aż do dnia, kiedy kraj ogarnęły 
działania wojenne, a pod Poznań nadciągnęły wojska nieprzy-
jaciela. W takich okolicznościach Bolko niewiele się namyślając 
chwycił srebrną trąbkę i zatrąbił. Wtedy nad miastem pojawiła 
się olbrzymia czarna chmura kruków, która zaatakowała wrogie 
zastępy i skutecznie przepędziła najeźdźców. W ten oto sposób 
dobre serce syna hejnalisty pozwoliło uratować miasto!

legenda o Poznańskich 
koziołkach
W roku 1551, kiedy przebudowywano poznański ratusz, miała się 
odbyć wielka uczta z okazji zainstalowania na wieży nowego ze-
gara. Na tę szczególną uroczystość przybyło wielu znamienitych 
i dostojnych gości, a nawet wojewoda z małżonką. Nic więc 
dziwnego, że i potrawy serwowane na stoły także musiały być 
wyjątkowe. Daniem wieczoru miał być udziec sarni, który przygo-
towywał mistrz kucharski Mikołaj. I wszystko w kuchni szło do-
brze, dopóki udziec nie zsunął się z rusztu prosto w ogień. Mistrz 
kucharski był zrozpaczony! Jednak jeden z kuchcików postanowi 
zdobyć nowe mięso na pieczeń. Niestety, sarniny w mieście nie 
znalazł, ale za to przyprowadził do kuchni dwa białe koziołki. Zwie-
rzęta, widząc co się święci, wyrwały się kuchcikowi i uciekły prosto 
na ratuszową wieżę. I kiedy goście mieli już podziwiać nowy zegar, 
ich oczom ukazały się przedziwny widok: dwa małe koziołki bo-
dły się beztrosko na gzymsie ratuszowej wieży, czym wzbudziły 
ogólną wesołość. Na pamiątkę tego wydarzenia mechanizm ra-
tuszowego zegara został wzbogacony o dwie figurki trącających 
się rogami koziołków.

Poznańskie Legendy
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legenda o lechu, czechu i rusie
Było to w  czasach, kiedy pomiędzy Odrą a  Wisłą rozciągały 
się wspaniałe, gęste knieje pełne leśnych owoców i  dzikiej 
zwierzyny. Wtedy to, w  poszukiwaniu najbardziej dogodnego 
miejsca na osiedlenie, przywędrowali tutaj trzej bracia Słowia-
nie – Lech, Czech i Rus. Na jednym z malowniczych pagórków 
bracia dostrzegli rozłożysty dąb z orlim gniazdem. Siedzący na 
gnieździe ptak nagle wzbił się wysoko i szeroko rozpostarłszy 
skrzydła swobodnie poszybował na błękitnym niebie. Ten wi-
dok tak zachwycił Lecha, że uznał go za dobry znak i postanowił 
właśnie w  tym miejscu założyć gród. I  tak też się stało. Lech 
osiedlił się tutaj, a jego bracia powędrowali dalej. Rus podążył 
na wschód, a Czech na południe. Tam założyli swoje państwa 
– Ruś i Czechy.

legenda o Świętym marcinie
Była prawdziwa, sroga zima z tęgim mrozem, gęstym śniegiem 
i  przenikliwie zimnym wiatrem. W  takich to warunkach podró-
żował wraz wojskiem pewien rzymski legionista. Opatulony 
żołnierskim płaszczem nagle zauważył kulącego się z  zimna 
żebraka. Widząc jego liche i  podarte łachmany ulitował się 
nad nieznajomym człowiekiem i  oddał mu połowę swojego 
płaszcza. Kim był ten rzymski legionista? Tak, to święty Mar-
cin – patron podróżników, żebraków i żołnierzy, a jednocześnie 
wzór do naśladowania dla poznańskiego piekarza Walentego. 
Piekarz ten w 1891 roku jako pierwszy upiekł nadziewane baka-
liami ciasteczka w  kształcie podkowy konia świętego Marcina, 
a następnie podzielił się nimi podczas kościelnego odpustu. Dziś 
już nikt w Poznaniu nie wyobraża sobie, aby 11 listopada nie zjeść 
marcińskiego rogala i nie podzielić się tym smakiem z innymi.

Poznańskie Legendy
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informacje Praktyczne

Zainteresowani samodzielnym, niesztampowym zwiedzaniem i odkrywaniem 
Poznania i okolic, znajdą wiele różnorodnych i ciekawych propozycji 
począwszy od audioprzewodników czy samoobsługowych gier turystycznych, 
poprzez przejazd turystyczną linią historycznymi autobusami i tramwajami, 
a skończywszy na Poznańskiej Karcie Turystycznej. Poznań i okolice można 
także odkrywać przy wykorzystaniu samoobsługowych gier turystycznych.
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Poznańska karta turystyczna
www.karta.poznan.travel

To najlepszy i  najtańszy sposób, aby poznać Poznań i  okolice. 
Wstęp wolny lub zniżka do prawie 100 atrakcji turystycznych, zniż-
ki w restauracjach i hotelach, bezpłatna komunikacja miejska - to 
niepowtarzalna okazja pozwalająca zaoszczędzić czas i pieniądze. 
Karta dostępna jest w trzech wersjach: jedno-, dwu- i trzydniowej 
w opcji normalnej i ulgowej z komunikacją miejską lub bez.

audioPrzewodniki
www.poznan.travel

Z bezpłatnymi audioprzewodnikami można zwiedzać Poznań we własnym tempie i w dowolnej konfigura-
cji. W każdej chwili można przerwać zwiedzanie, odpocząć delektując się rogalem świętomarcińskim, usiąść 
w kawiarni, skosztować specjałów poznańskich restauracji. I ponownie wrócić na trasę zwiedzania. Audio-
przewodniki zostały przygotowane w  formacie mp3 i  można pobrać je za darmo ze strony www.poznan.
travel. Przygotowano propozycję czterech tematycznych tras turystycznych: Najstarszy Poznań, Stare Miasto, 
Poznań XIX-wieczny i Szlakiem Modernizmu. Nagrania obfitują w ciekawostki z życia dawnego Poznania. Dla 
każdej wycieczki można pobrać plan miasta z zaznaczoną trasą na stronie www.poznan.travel.

historycznym tramwajem i autobusem
www.mpk.poznan.pl/turystyka/linie-turystyczne

Poznań można odkryć w niecodzienny sposób – przejechać się historycznym autobusem nr 100 lub tramwa-
jem nr 0  i odwiedzić atrakcje miasta zarówno w dzień, jak i w nocy! To bardzo proste: wsiadamy do autobusu 
czy tramwaju na dowolnym przystanku zlokalizowanym w pobliżu atrakcji turystycznych, po drodze słuchamy 
opowieści o mijanych zabytkach (wersja polska, angielska i niemiecka) i wysiadamy kiedy chcemy! Pojazdy 
kursują od kwietnia do września.

miejskie gry turystyczne
www.gryturystyczne.pl

Gry do samodzielnej zabawy przygotowane z myślą o turystach oraz mieszkańcach chcących lepiej poznać 
Poznań i okolice. Gry przybliżają miasto, ważne dla niego wydarzenia i postacie, zapewniając przy tym dobrą 
zabawę. Aby zagrać w grę do samodzielnej zabawy, wystarczy pobrać bezpłatną kartę startową ze strony 
internetowej www.gryturystyczne.pl. Trop wyznaczają inskrypcje, rzeźby, detale architektoniczne, które po 
połączeniu z treścią karty startowej stają się wskazówkami prowadzącymi do finału. Gry są dostosowane dla 
różnych grup wiekowych, począwszy od 8 lat

geocaching
Geocaching to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. W Poznaniu i okolicy ukrytych 
jest wiele skrytek, które czekają na odkrywców.

Informacje praktyczne
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