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Szanowni Państwo 

 Jesteśmy uczestnikami projektu pn. ,,Kultura –Droga do Integracji”. 

Przekazujemy w Państwa ręce ten biuletyn, ponieważ pragniemy Państwa 

zachęcić do korzystania z Kultury. My sami zaś, w poszukiwaniu ważnych 

miejsc kultury i ciekawych imprez kulturalnych kierowaliśmy się słowami 

Zoriana Dołęgi- Chodakowskiego: 

  „Jeżeli podejmiemy poszukiwania w gnieździe ojców naszych — to 

znajdziemy być może więcej niż kiedykolwiek i gdziekolwiek napisano. 

Wpatrzmy się tylko w ziemię naszą.  

 Może Słowianie zostawili ją dla nas jako najtrwalszą księgę, może 

ją zaklęli, aby nigdy z dziedzictwa potomków nie wychodziła, i w tym celu 

urzekli owoczesnym sposobem, aby mogła służyć za świadectwo odwiecznej 

własności najpóźniejszym wnukom”. 

 W niniejszym biuletynie chcielibyśmy Państwu przybliżyć instytucje 

kultury z powiatu średzkiego, poznańskiego, wrzesińskiego i jarocińskiego, 

które sami mieliśmy okazję odwiedzić.  

 Nasze spotkania z kulturą rozpoczęliśmy od zapoznania się z 

wirtualną mapą  instytucji kultury działających w powiecie średzkim, 

poznańskim, wrzesińskim i jarocińskim. Ponieważ  wiele miejsc nas 

zainteresowało, mieliśmy trudność ze stworzeniem planu naszych 

wyjazdów, ale… się udało  Następnie zapoznaliśmy się z kalendarzami 

imprez kulturalnych i dokonaliśmy wyboru tych, na które chcielibyśmy 

pojechać.  

 Pierwsza część biuletynu zawiera relacje z wizyt studyjnych w 

palcówkach kultury, natomiast w drugiej części zamieszczamy dla Państwa 

naszą mini fotorelację z imprez kulturalnych, w których uczestniczyliśmy. 

Na samym końcu, jeśli uda nam się Państwu tym biuletynem zaszczepić 

choć trochę ciekawości naszą lokalną kulturą (na co wyrażamy nadzieję ), 

zamieszczamy niezbędne informacje teleadresowe.  
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Powiat 

średzki 

Podczas pierwszej wizyty studyjnej poznaliśmy kolebkę państwa polskiego. 
Odwiedziliśmy Giecz - to  tutaj znajdował się  jeden z najważniejszych ośrodków 
państwa pierwszych Piastów, a w szczególności Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 
Będąc w Gieczu warto zobaczyć: 

 Kościół świętego Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Gieczu 

 Cmentarzysko 

 Gród obronny w Grodziszczku 

 Kościół św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Pocieszenia w Grodziszczku 

 Dzwonnica na szczycie wału z 1515 r. w Grodziszczku 

 Fundamenty Palatium w Grodziszczku 

Kościół Św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej 

Pocieszenia w Grodziszczku 
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Z drugą wizytę studyjną w powie-

cie średzkim udaliśmy się do Mu-

zeum Ziemi Średzkiej – Dworu w 

Koszutach z przylegającym do 

niego Parkiem. 

Muzeum Ziemi Średzkiej—Dwór w 

Koszutach 

Muzeum prowadzi  Galerię  Miej-

ską  w Środzie Wielkopolskiej. 

Galeria  jest miejscem wystaw i 

wernisaży. Można tu także zoba-

czyć  makietę osiemnastowiecznej 

Środy Wielkopolskiej. Znajduje się 

ona w samym sercu Środy, bo na 

Starym Rynku.  

Blisko Galerii Miejskiej  mieści się Kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP 

w Środzie Wielkopolskiej. Natomiast przechadzając się ulicą Dąbrowskiego, która 

to odchodzi od Starego Rynku dojdziemy do pomnika Jana Henryka Dąbrowskiego, 

a stamtąd nasz wzrok obejmie już licząca sobie ponad sto lat wieża ciśnień. 

 

Działalność kulturalną w naszym mieście prowadzi Ośrodek Kultury oraz Biblioteka 

Miejska, które są miejscem spotkań z ciekawymi ludźmi, miejscem wystaw 

i koncertów etc. 

Galeria Miejska—Makieta XVIII 

wiecznej Środy 
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Powiat 

poznański 

Na miejsce kolejnej wizyty studyjnej, tym razem w powiecie poznańskim, 

wybraliśmy miasto Kórnik. Bez wątpienia wizytówką Kórnika jest Zamek 

wraz z przylegającym do niego parkiem – Arboretum (zachęcamy do 

odwiedzania Arboretum w maju, kiedy kwitną magnolie, jest tam wtedy 

przepięknie). Historia Zamku sięga XV wieku i choć od tego czasu miał on 

wielu właścicieli, to najbardziej znaną właścicielką jest Teofila z Działyńskich 

Szołdrska Potulicka, nazywana Białą Damą.  
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Będąc w Kórniku warto pospacerować w godzinach południowych po 

Starym Rynku, zwrócić uwagę na: Ratusz, z którego w południe pieje kur, 

stare kamienice wokół rynku, wejść do XV-wiecznego  Kościoła  

parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych. 
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Powiat 

wrzesiński 

Wędrówkę po powiecie wrzesińskim rozpoczęliśmy od spotkania 

z Grupą Wrześnian RozWAGI pod Pomnikiem Jana Pawła II 

we Wrześni.  
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Wspólnie udaliśmy się do  Muzeum Dzieci Wrzesińskich, które mie-

ści się w budynku dawnej Katolickiej Szkoły Ludowej. Właśnie w tym miej-

scu w 1901 roku odbył się strajk dzieci wrzesińskich – strajk w obronie nau-

ki religii i pacierza w języku polskim. Kustosz muzeum skierował do nas sło-

wa, które dziś mogą brzmieć jak anegdota, natomiast stanowią swego ro-

dzaju fakt historyczny. Mianowicie brzmiały one mniej więcej tak:  za pa-

cierz w języku polskim dzieci były bite przez pruskiego zaborcę, za pacierz w 

języku niemieckim dzieci były bite przez swoich ojców, za nie odmawianie 

pacierza dzieci były bite przez księdza. Nic dziwi nas więc bunt dzieci wrze-

sińskich, do którego doszło ponad sto lat temu… 

Następnie uliczkami rynku udaliśmy się na ławeczkę uczennicy Broni-

sławy Śmidowiczównej oraz pod pomnik  Dzieci Wrzesińskich ze 

znajdującym się nieopodal Parkiem Miejskim im. Dzieci Wrzesiń-

skich. 

Klasa szkolna  - Muzeum Dzieci Wrzesińskich 
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Powiat 

jarociński 
Nasze poznanie kultury w powiecie jarocińskim zaczęliśmy od podróży do 

Śmiełowa, gdzie znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza. Historia pałacu 

sięga schyłku XVIII wieku. W latach ’30 wieku następnego przybył tu nasz 

wieszcz, poeta i przebywał tu przez okres około 3 tygodni. Pobyt Adama 

Mickiewicza tak silnie zaznaczył się w historii pałacu, będącego notabene 

przez lata w rękach różnych właścicieli, że w 1975 roku, kiedy otwarto w tym 

miejscu muzeum, nazwano je jego imieniem. Obecnie w muzeum mieszczą 

się liczne portrety poety, listy, autografy, dzieła a także przedmioty osobiste. 

Do Muzeum w Śmiełowie przylega malowniczy park. Każdy kto czytał (albo 

choć oglądał) „Pana Tadeusza” może poczuć się tam jak w Ogródku Zosi. 
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Podróżując z Panem Tadeuszem dotarliśmy do Żerkowa, a tam pierwsze 

kroki skierowaliśmy pod Obelisk Braciom poległym za wolność i ojczyznę, 

który znajduje się w samym centrum miasta. 

Następnie udaliśmy się w kierunku osiemnastowiecznego Kościoła 

barokowego. A tam już dostrzegliśmy bramę wjazdową do dawnego parku 

pałacowego, której zdjęcie widzą Państwo w tle.  W gminie Żerków 

działalność kulturalną prowadzi Biblioteka Publiczna. Zwiedzanie Żerkowa 

okazało się nie lada wyzwaniem z uwagi na teren wzgórzysty, opierający się 

o pradolinę Warty, zwany Szwajcarią Żerkowską. Ponadto będąc w powiecie 

jarocińskim  warto poznać następujące miejsca kultury: 

- Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie 

- Ratusz w Jarocinie 

- Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Jarocinie 

- Skarbczyk w Jarocinie 

Obelisk Braciom Poległym za wolność 

i ojczyznę 
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W ramach projektu ,,Kultura-Droga do Integracji” zaplanowaliśmy uczestnictwo  w 

czterech ważnych wydarzeniach , po jednym w każdym powiecie.  W kalendariach 

kulturalnych powiatów  wiele atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych odbywało się w 

miesiącach lipiec-sierpień,  pomimo to udało nam się uczestniczyć w ciekawych 

imprezach. 

Szanowni Państwo 
Uczestnicząc w projekcie ,,Kultura –Droga do Integracji” przekonaliśmy się 

że Kultura jest dostępna dla wszystkich, bez względu na wiek, ograniczenia  

związane z różnymi niepełnosprawnościami  oraz sytuację finansową. 
 

 

Wystarczy tylko chcieć!!! 

w powiecie poznańskim- Otwarcie 

ekspozycji: „Stare warsztaty rzemieślnicze” 

w  powiecie średzkim- spotkanie z Teatrem 

Polska – Przygody Koziołka Matołka 

w powiecie wrzesińskim- XV Spotkanie z 

Pieśnią Maryją  oraz koncert jesienny 

wrzesińskiej  orkiestry dętej 

w powiecie jarocińskim- Przegląd piosenki 

„Śpiewać każdy może” 



Przydatne adresy i telefony 
 

Zamek w Kórniku 

Ul. Zamkowa 5 Kórnik, tel: 61 817 00 81; 61 817 19 30 
 

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie 

Śmiełów 1 63-210 Żerków, tel: 62 740 31 64 
 

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich 

Ul. Dzieci Wrzesińskich 13 62-300 Września, tel: 61 436 01 92 
 

Muzeum Ziemi Średzkiej – Dwór w Koszutach 

Koszuty 27 63-000 Środa Wlkp., tel: 61 285 10 23 
 

Galeria Miejska w Środzie Wlkp. 

Stary Rynek 16 63-000 Środa Wlkp., tel: 733 190 733 
 

Rezerwat Archeologiczny w Gieczu 

Grodziszczko 2 63-012 Dominowo, tel: 61 285 92 22 
 

Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp. 

Ul. 20 Października 30 63-000 Środa Wlkp., tel: 61 285 23 06 
 

Wrzesiński Ośrodek Kultury 

Ul. Kościuszki 21 62-300 Września, tel: 61 436 27 41 
 

Jarociński Ośrodek Kultury (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin) 

Ul. Park 3 63-200 Jarocin, tel: 62 747 23 46 

Opracowanie i wykonanie: 
uczestnicy projektu „Kultura—Droga do Integracji” 

Warsztaty dziennikarskie 
 

Środa Wielkopolska 2015 

Stowarzyszenie Pomocy „SOS’ w Środzie Wlkp. 
Ul. Kościuszki 6b 
63-0000 Środa Wlkp. 


