Poznań
Dodano: 13 sierpnia, 2020
W poniedziałek 29 czerwca przypada Święto Patronów Poznania –
Piotra i Pawła, dlatego na sam początek naszej wyprawy po
Wielkopolsce zapraszamy Państwa do przyjazdu do Poznania,
korzystając z jak najwcześniejszych połączeń z Państwa
miejscowości. Atrakcji jest co niemiara – obiekty historyczne,
sakralne i przyrodnicze.
Stary Rynek – od 1253r. centralne miejsce miasta lokacyjnego
Poznań – to trzeci co do wielkości rynek w Polsce – z
renesansowym Ratuszem – mieszczącym Muzeum Historii Miasta
Poznania, Wagą, domkami budniczymi, klasycystycznym budynkiem
Odwachu goszczącym Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz
Galerią Miejską Arsenał. Cztery zabytkowe fontanny:
Prozerpiny, Apollo, Neptuna i Marsa; fontanny te będą stanowić
dla nas punkty początkowe szlaków zwiedzania. Wokół Rynku
usytuowano stylowe renesansowo-barokowe kamieniczki mieszczan
i arystokracji – 64 parcele
z dominującym Pałacem
Działyńskich, Muzeum im. H.Sienkiewicza, Muzeum Poznańskiej
Pyry oraz Rogalowym Muzeum Poznania. Z Rynku rozchodzą się
promieniście 4 szlaki turystyczne, zachęcające do zwiedzania
miasta.

Szlak północno-wschodni; od fontanny Prozerpiny, ulicą Wielką,
przez Most Chrobrego dochodzimy na jedyną ocalałą wyspę na
Warcie – Ostrów Tumski. A tam sama historia: Katedra z
grobowcami pierwszych władców Polski, Muzeum Archidiecezjalne
na miejscu dawnej Akademii Lubrańskiego oraz Rezerwat
Archeologiczny Genius Loci. Przez most Biskupa Jordana i śluzę
katedralną dochodzimy do Bramy Poznania – Interaktywnego
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Kierując się dalej na
wschód, przez Rondo Śródka docieramy do jeziora Malty –
rekreacyjnego centrum Poznania, ze stokiem narciarskim,
termami, parkiem wspinaczkowym oraz kolejką wąskotorową
Maltanką, prowadzącą do nowego Zoo.

Szlak południowo-wschodni; od fontanny Apollo, idąc ulicami
Świętosławska/Wodna/Woźna napotykamy na Pałac Górków, Muzeum
Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Archeologiczne. Zahaczając
o barokową Farę, mijamy Szkołę Baletową i dochodzimy do Placu
Kolegiackiego – miejsca Włodarzy Miasta Poznania. Kontynuując
drogę na południe mijamy kościół pw. św. Franciszka
Serafickiego przy pl. Bernardynów, Muzeum Bambrów Poznańskich,
Muzeum Etnograficzne i dochodzimy do starego koryta Warty.

Szlak północno-zachodni; od fontanny Marsa, podążamy ulicą
Zamkową na Wzgórze Przemysła. Dumnie prezentuje się Zamek
Królewski z okalającymi go historycznymi murami miejskimi oraz
ościennym Muzeum Sztuk Użytkowych. Mijamy klasztor
Franciszkanów, w podziemiach którego znajduje się godna
obejrzenia Makieta Dawnego Poznania. Skręcając bardziej na
północ dochodzimy do kolejnego wzniesienia terenu – Wzgórza
Świętego Wojciecha, na którym stoi kościół o tym samym imieniu
mieszczący kryptę Zasłużonych Wielkopolan oraz nieopodal
zlokalizowaną ich nekropolię – Cmentarz Zasłużonych.
Szlak południowo-zachodni; mijając fontannę Neptuna, idziemy
ulicą Paderewskiego na zachód. Mijamy pomnik 15.Pułku Ułanów
Poznańskich, hotel Bazar oraz Muzeum Narodowe. Wychodząc na
plac Wolności po prawej stronie stoi Biblioteka Raczyńskich,
na wprost Fontanna Wolności, a po lewej stronie, w głębi ulicy
Marcinkowskiego – kościół św. Marcina, skąd corocznie 11.11
wyrusza orszak pod przewodnictwem jego patrona. Plac Wolności
z płytą przysięgi Powstańców Powstania Wielkopolskiego, dalej

idąc mijamy Teatr 8 Dnia, Teatr Polski oraz Operę Poznańską.
Pomnik A. Mickiewicza oraz Pomnik Ofiar Czerwca 1956. znajdują
się na drugim końcu Parku A. Mickiewicza. Okalają go
Filharmonia Poznańska, budynki Uniwersytetu Medycznego,
klasztor Dominikanów oraz XIX wieczny Zamek Cesarski
mieszczący Muzeum Powstania Poznańskiego – czerwiec 1956 oraz
Centrum Kultury Zamek. Mijając Uniwersytet Ekonomiczny oraz
Uniwersytet Muzyczny, żegna nas I.J.Paderewski z pomnika przed
Aulą Novą UM. Kilkaset metrów dalej, w drodze na Dworzec
Główny napotykamy na stylowy budynek Dworca Letniego – miejsca
przyjazdu I.J. Paderewskiego w przeddzień wybuchu zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego w 1918r. Dziś Dworzec Letni, będący
we władaniu Kolei Wielkopolskich, oprócz punktu obsługi
klienta KW oraz miejsca sprzedaży biletów pełni funkcję
artystyczną – gości Galerię na Letnim.

Z Poznania powrócicie Państwo do swoich domów wieczornym
pociągiem – nie wiemy tylko,… którego dnia. Bo na pewno na
zwiedzenie tych wszystkich atrakcji nie starczy kilkunastu
godzin. Jest więc okazja do kilkukrotnych odwiedzin stolicy
Wielkopolski- oczywiście biało- czerwonymi pociągami, gdyż jak
wiadomo Wielkopolskie łączą Wielkopolskę.

