Poznań Serce Wielkopolski
23/24/25 września 2022
23 września 2022, piątek – 1 dzień
Wyjazd z Wrocławia godz. 07:00. Podczas podróży przerwa śniadaniowa w miejscu
gdzie będzie można zjeść coś ciepłego, napić się kawy, skorzystać z WC . O godz. 10:00
– spotkanie w Poznaniu z przewodnikiem który będzie nam towarzyszył przez trzy dni.

Ostrów Tumski
Najstarsza część miasta, będąca wyspą utworzoną przez ramiona Warty i
wpadającej do niej Cybiny. Według najnowszych badań pierwszy gród istniał tu
już w IX wieku. Otrzymał nazwę Poznan, prawdopodobnie od imienia jego
założyciela - niejakiego Poznana. Kim była ta tajemnicza postać? Tego nie
wiemy. Być może był księciem lub lokalnym przywódcą. Czy należał do przyszłej
dynastii królewskiej Piastów? Pytań związanych z początkami miasta jest coraz
więcej... Podczas spaceru z przewodnikiem po Ostrowie Tumskim zobaczymy
most biskupa Jordana, pałac arcybiskupi, pomnik Jana Kochanowskiego, kościół
NMP In Summo, Psałterię, budynek Seminarium Duchownego i wszystko to co
godne jest naszej uwagi. Zwiedzimy:

 Rezerwat Archeologiczny Genius Loci - Przekrój Poznania

Muzeum w nowoczesnej formie prezentuje odkrycia archeologiczne. Wewnątrz
zobaczymy fragment wału obronnego poznańskiego grodu, wzniesionego
w X wieku przez księcia Mieszka I. Ekspozycja informuje także o technikach
budowania tej potężnej drewniano-ziemnej konstrukcji – zwiedzamy wnętrze

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci

 Akademia Lubrańskiego – Muzeum Archidiecezjalne

Biskup Jan Lubrański założył na Ostrowie Tumskim w XVI wieku akademię
uważaną za pierwszą w kraju szkołę, która rozpoczęła kształcenie w duchu
renesansowego humanizmu. Przeżywająca okresy świetności i kryzysów uczelnia
istniała przez prawie trzy wieki. Obecnie budynek dawnej uczelni jest siedzibą
Muzeum Archidiecezjalnego. Wśród wielu cennych dzieł sztuki i pamiątek
historycznych znajduje się tu m.in. przywieziony do Polski przez biskupa Jordana
tzw. miecz św. Piotra, którym apostoł miał obciąć ucho rzymskiemu żołnierzowi w
Ogrodzie Oliwnym – zwiedzamy wnętrze

Ekspozycja Muzeum Archidiecezjalnego

 Bazylika archikatedralna pw. św. Piotra i Pawła
Poznańska świątynia jest pierwszą katedrą wybudowaną na polskich ziemiach.
Wzniesiona została ponad tysiąc lat temu, wkrótce po chrzcie Polski. Jej budowę
zainicjował pierwszy chrześcijański władca - Mieszko I wraz z pierwszym
biskupem Polski - Jordanem. Spoczywa tu trzech królów i pięciu książąt z
najstarszej polskiej dynastii Piastów, począwszy od Mieszka I oraz Bolesława
Chrobrego. Wewnątrz na uwagę zasługują przede wszystkim Złota Kaplica,
kaplica Świętego Krzyża z okazałym renesansowym nagrobkiem rodziny Górków,
brązowe płyty nagrobne z norymberskiej pracowni Vischerów oraz gotycki ołtarz
główny. W podziemiach znajdują się relikty pierwszej katedry, grobowców
Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz baptysterium - przypuszczalnego miejsca
chrztu w 966 roku – zwiedzamy wnętrze

Bazylika katedralna i jej wnętrze

Malta
To część Poznania położona na północnym brzegu Jeziora Maltańskiego. Nazwa
pochodzi od joannitów, którzy osiedlili się w okolicy w XII wieku i wkrótce z
nadania książęcego stali się właścicielami całego terenu. Tereny wokół Jeziora
Maltańskiego stanowią dzisiaj jeden z największych ośrodków rekreacyjnych
miasta, zaś samo jezioro jest torem regatowym. Kursuje tu Kolejka Parkowa
Maltanka, a na brzegu jeziora znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc o
charakterze historycznym, rekreacyjnym i sportowym.

Malta Ski i Kopiec Wolności

OK. 17:30 przejazd na zakwaterowanie do hotelu i obiadokolację.

24 września 2022, sobota – 2 dzień
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem. Dzisiaj zwiedzamy Stare Miasto.

Wzgórze Św. Wojciecha
Wzgórze św. Wojciecha to miejsce lokalizacji jednej z najstarszych poznańskich
osad. Przypuszcza się, że już ponad 1000 lat temu była ona związana z
książęcym grodem na Ostrowie Tumskim. Wysokie wzniesienie w pobliżu Warty
miało znaczenie strategiczne, dlatego powstał tu prawdopodobnie obiekt
obronny, wspomagający główny gród. W 997 r. mszę miał tu odprawić św.
Wojciech, zmierzający na misję do Prus. Kult biskupa rozpowszechnił książę
Bolesław Krzywousty, wznosząc prawdopodobnie w tym miejscu w XII wieku
romański kościół pod jego wezwaniem. Właścicielem osady do 1244 r. był książę.
Później przeszła ona w ręce biskupów i stanowiła niezależną od władz i
sądownictwa miasta Poznania jurydykę. W 1797 r. Wzgórze św. Wojciecha
zostało włączone w granice administracyjne miasta.

 Kościół św. Wojciecha i krypta zasłużonych Wielkopolan

Pierwszy kościół został wzniesiony prawdopodobnie już w XII w. W kolejnych
wiekach był wielokrotnie przebudowywany, obecnie możemy podziwiać jego
gotycką bryłę oraz renesansowe zwieńczenie fasady. Wystrój wnętrza związany
jest z działalnością przedwojennego proboszcza - ks. B. Kościelskiego
zafascynowanego sztuką Krakowa.

Kościół św. Wojciecha – wnętrze i Krypta Zasłużonych

Powstała wtedy modernistyczna polichromia autorstwa A. Procajłowicza,
nawiązująca stylistyką do dekoracji kościoła mariackiego , okna ozdobiły repliki

witraży Wyspiańskiego i Mehoffera, a w podziemiach zorganizowano "Poznańską
Skałkę". Pochowano w niej wiele wybitnych osobistości: generałów
napoleońskich, poznańskich naukowców, społeczników, artystów i polityków.
Zwiedzamy wnętrze

Muzeum Bambrów Poznańskich

Unikalna placówka kulturalna która prezentuje dorobek materialny i kulturę
niemieckich osadników, przybyłych na pocz. XVIII w. do podpoznańskich osad na
zaproszenie władz miasta. Bambrzy szybko zasymilowali się z polskim
społeczeństwem, przyczyniając się do szybkiego rozwoju gospodarczego
Poznania. Ekspozycja prezentuje chatę typową dla wsi podpoznańskiej przełomu
XIX/XX wieku, charakterystyczne stroje Bamberek, narzędzia oraz pamiątki
rodów Bambrów, których potomkowie do dziś stanowią część społeczności
Poznania

Stare Miasto
To najstarsza po Ostrowie Tumskim i Śródce dzielnica Poznania, założona w 1253
roku w ramach tzw. lokacji miasta na lewym brzegu Warty. Główne centrum
Poznania zostało wówczas przeniesione z Ostrowa Tumskiego tak, aby umożliwić
dalszy rozwój przestrzenny miasta. Centralnym placem został rynek, obecnie
zwany Starym Rynkiem. Miasto zostało otoczone murami z cegieł ceramicznych
na zaprawie wapiennej. Mury miały długość ok. 1700 metrów i posiadały 4 bramy
wejściowe oraz 35 baszt. Niestety większą część murów rozebrano na początku
XIX wieku. W czasie działań II wojny światowej Stare Miasto ucierpiało w
poważnym stopniu. Według różnych danych zniszczenia sięgały od 70 do 80%
zabudowy.

Ratusz

 Stary Rynek

Kamienice w rynku

Otaczające rynek kamienice od stuleci były najbardziej prestiżowymi adresami w
mieście. Dziś można odnaleźć wśród nich stylowe budowle: od gotyckich
kamienic
po
klasycystyczne
rezydencje,
z
wyróżniającym
się
wspaniałym pałacem Działyńskich.
 Ratusz
Obecny kształt budynek ratusza zawdzięcza przebudowie w XVI w., do której
zaangażowano włoskiego architekta - Jana Baptystę Quadro. Boki loggi i attykę
zdobią wizerunki władców Polski. Z ratuszem związane są znane legendy, w tym
opowieść o koziołkach - najpopularniejszym symbolu Poznania. Koziołki
codziennie w południe ukazują się nad zegarem umieszczonym na fasadzie
ratusza, niezależnie od pory roku gromadząc liczną publiczność.
 Fara Poznańska i zespół pojezuicki
Budynek dawnego kolegium i sąsiadująca z nim fara (dawny kościół klasztorny)
to jeden z najciekawszych zespołów architektonicznych w Poznaniu. Obecnie w
dawnym kolegium jezuickim mieści się Urząd Miasta Poznania. Natomiast
pojezuicki kościół farny pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy, św.
Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa czyli Fara Poznańska jest dziś
jednym z najwspanialszych obiektów barokowych w Polsce. Zespół pojezuicki
uzupełnia ponadto budynek dawnej szkoły jezuickiej - obecnie będący siedzibą
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej i Polskiego Teatru Tańca. Z zewnątrz

Fara Poznańska i zespół pojezuicki

 Kościół
(pw.
franciszkański

św.

Franciszkański kościół pw św Antoniego Padewskiego

Antoniego

Padewskiego)i

klasztor

Franciszkanie przybyli do Poznania w połowie XVII w., jednak nie od razu
otrzymali zezwolenie na budowę kościoła. Sprzeciwiały się temu lokalne władze,
a także działające w obrębie miasta bractwo bernardynów. Świątynia jest
sanktuarium Matki Boskiej (Pani Poznania), której cudowny obraz znajduje się w
bogato rzeźbionym drewnianym ołtarzu bocznym. Jego autorami, podobnie jak
większości wyposażenia kościoła, byli franciszkanie Antoni i Adam Swachowie.
Przejazd do hotelu na obiadokolację

25 września 2022, niedziela – 3 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu zwiedzimy Dzielnicę Cesarską i Palmiarnię

Dzielnica Zamkowa (Cesarska)
Dzielnica Zamkowa (Forum Cesarskie) została zbudowana w zachodniej części
Śródmieścia, po wyburzeniu murów twierdzy pruskiej Festung Posen. Celem jej
budowy było utworzenie centralnej dzielnicy Poznania, mającej z jednej strony
podkreślać jego niemieckość, z drugiej zaś połączyć Śródmieście z nowo
przyłączonymi osadami. Forum Cesarskie miało się wyraźnie odróżniać
architekturą od wybitnie polsko - włoskiego charakteru Starego Miasta. Czas
powstania dzielnicy to jednocześnie okres nasilonego procesu germanizacji ziem

regionu Wielkopolski. Wtedy to Poznań uzyskał tytuł "Residenzstadt" - miasta
rezydencji cesarza niemieckiego. Założenie urbanistyczne Forum Cesarskiego i
powiązany z nim tzw. Ring Stübbena stanowią wybitny przykład urbanistyki na
najwyższym europejskim poziomie (wzorowane na przykładach Berlina i
Wiednia).

Collegium Minus

Teatr Wielki

Podczas spaceru z przewodnikiem zobaczymy najważniejsze obiekty:
Collegium Minus (dawna Akademia Królewska), dawne ziemstwo kredytowe i
dyrekcja poczty , Teatr Wielki (dawny Teatr Miejski), Collegium Maius (dawna
siedziba Królewskiej Komisji Osadniczej), kościół Najświętszego Zbawiciela
(dawny kościół św. Pawła) i inne.

Zamek cesarski

Zamek Cesarski w Poznaniu to najważniejsza budowla Dzielnicy Cesarskiej,
powstała dla ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II. Zamek
został zaprojektowany przez Franza Schwechtena, jednak wiele elementów
wprowadzono na życzenie samego Wilhelma II.

Cesarz osobiście ustalił szczegółowy plan swojej nowej rezydencji. Budowę
rozpoczęto w 1905 a już pięć lat później architekt osobiście wręczył klucze
cesarzowi 21 sierpnia 1910 roku podczas jego wizyty w Poznaniu. Koszt budowy
był wysoki jak na ówczesne czasy i wyniósł 5 milionów marek. Jest to jeden z
najmłodszych zamków w Europie. Został wzniesiony na planie nieregularnego

wieloboku w stylu neoromańskim, uważanym przez cesarza za najbardziej
germański i reprezentujący świetność Świętego Cesarstwa.

Sale historyczne
Nowa
siedziba
miała
raz
na
zawsze
potwierdzić
przynależność Wielkopolski do Rzeszy. W roku 1939, niemal natychmiast po
rozpoczęciu działań wojennych, zdecydowano o przebudowie dawnej rezydencji
cesarskiej na siedzibę Adolfa Hitlera i sprawującego w jego imieniu funkcję
namiestnika Reichsgau Wartheland, Artura Greisera. Gruntownie zmieniono układ
wnętrz i ich funkcje. Wszystkie najważniejsze pomieszczenia urządzono w
totalitarnym stylu architektury III Rzeszy. W okresie powojennym rozważano
zburzenie budowli kojarzącej się z okresem zaborów i niemieckiej okupacji.
Ostatecznie jednak (głównie ze względu na szczupłość środków finansowych)
ograniczono się do usunięcia większości symboli nazistowskich i rozebrania
uszkodzonej najwyższej kondygnacji wieży zegarowej.

Fontanna lwów na zamkowym dziedzińcu
Część współczesna – Centrum Kultury
W 1948 roku zamek przemianowany został na Nowy Ratusz i stał się siedzibą
Miejskiej Rady Narodowej, a w 1962 – Pałacu Kultury. Obecnym gospodarzem i
administratorem budowli jest Centrum Kultury „Zamek”. W sali tronowej mieści
się Sala Wielka, w niektórych apartamentach funkcjonują sale wystawowe i
koncertowe. Zamek jest ponadto siedzibą wielu instytucji. Na dziedzińcach
zamkowych w sezonie letnim często odbywają się koncerty, spektakle teatralne i
projekcje filmowe. Rozważana jest odbudowa zniszczonej części wieży.

Palmiarnia

Jest największą w kraju i jedną z największych w Europie. Powstała w 1911 roku
na terenie ówczesnego Ogrodu Botanicznego. W latach 20-tych rozbudowano ją.
Podczas II wojny światowej została zniszczona w 90 procentach. Odbudowano ją
bardzo szybko. W latach 80-tych rdzewiejącą i mocno zniszczoną upływem czasu

postanowiono rozebrać i wybudować nowy obiekt. Obecnie na 4600 metrach kw.
w 12 pawilonach, prezentowanych jest 1100 gatunków roślin a w akwariach 170
gatunków ryb. Jest jedną z największych atrakcji poznańskich – zwiedzamy
wnętrze

Po zwiedzeniu Palmiarni wracamy do hotelu na przerwę obiadową a następnie
udamy się w drogę powrotną do Wrocławia. Przyjazd do Wrocławia ok. 18:00

Cena ;
750 zł + wstępy 42 zł (płatne dodatkowo w autokarze) zaliczka 225 zł
Dla posiadaczy Karty Seniora - 700 zł +wstępy 42 zł
(płatne dodatkowo w autokarze) -zaliczka-210 zł
Cena zawiera;











przejazd autokarem lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty
autostradowe, parkingi
obsługa i opieka pilota-organizatora
obsługa przewodnika miejskiego w czasie całej wycieczki
przewodnicy muzealni w obiektach
2 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami
Wyżywienie; 2 śniadania, 2 obiadokolacje
Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny
Obiad - w dniu powrotu
Ubezpieczenie NW, OC
podatek VAT, marża Biura

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów - 42 zł









Muzeum Archidiecezjalne – 7 zł/os
Rezerwat Archeologiczny – 5zł/os
Katedra, kaplice i podziemia – 5 zł/os
Kościół św. Wojciecha i krypty Zasłużonych – 5 zł
Muzeum Bambrów – 5 zł/os
Palmiarnia – 8zł/os
Zamek cesarski – 7 zł/os grupowy
Suma: 42 zł/os

Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie
biletów – program jest układany na podstawie cen 2021 roku.

