
Projekt edukacyjny Rowerem przez Wielkopolskę w kręgu dworków, pałaców, 

kościołów realizowany jest  przez uczniów naszej szkoły, wiosną i jesienią  2011r i  2012r. 

Realizatorem projektu są uczniowie klas gimnazjalnych,  koordynatorem - nauczyciel wychowania 

fizycznego Grzegorz Radzikowski, nauczycielami wspomagającym : Marek Błażejak, Małgorzata 

Dąbrowska, Justyna Zbroja-Nowak i Magdalena Radzikowska. Projekt ma na celu: poznanie 

ciekawych miejsc oraz wybranych zabytków województwa wielkopolskiego, poznanie postaci i faktów 

historycznych  związanych z zabytkami, zachęcanie do turystyki rowerowej, doskonalenie techniki 

jazdy na rowerze w różnych warunkach terenowych, propagowanie zdrowego i twórczego spędzania 

czasu wolnego. 

 W  roku  2011 uczniowie pod opieką nauczycieli zrealizowali następujące zadania projektowe: 

1. 11.06. 2011r - wycieczka rowerowa do zamku w Kórniku. Zwiedzanie z przewodnikiem sal 

zamkowych, poznanie historii jego mieszkańców, w szczególności losów Białej Damy, spacer 

po arboretum oraz uczestnictwo w warsztatach na temat powstania książki, prowadzonych 

przez pracowników biblioteki kórnickiej 

2. 10.09.2011r – całodzienna wycieczka do pałacu Raczyńskich w Rogalinie. Dojazd do Rogalina 

przepiękną trasą rowerową doliną Warty.  Zwiedzanie  północnego skrzydła pałacu, galerii 

obrazów oraz powozowni. 

3. 17.09.2011r – wycieczka rowerowa do Winnej Góry.  Poznanie neoklasycystycznego pałacu, 

siedziby  generała  Henryka Dąbrowskiego, którą otrzymał od Napoleona za zasługi wojenne 

dla Francji i Polski. Poznanie kościoła barokowego w Winnej Górze, gdzie w sarkofagu 

spoczywa ciało generała. W drodze powrotnej zwiedzanie szlacheckiego dworu w Koszutach, 

gdzie obecnie mieści się Muzeum Ziemi Śremskiej. Oglądanie jedynego  pomnika  generała 

Dąbrowskiego, w Środzie Wielkopolskiej oraz zwiedzanie w Zaniemyślu, wyspy  Edwarda 

Raczyńskiego. To była najdłuższa i najbardziej wyczerpująca trasa licząca ok. 70km. Zmęczeni 

i wyczerpani uczniowie zostali zaproszeni na deser lodowy i kiełbaski  pieczone na ognisku, 

do Błażejewka  nad jeziorem Bnińskim.  

4. 01.10.2011r zwiedzanie na rowerach Wielkopolskiego Parku Narodowego trasą  im. prof. A. 

Wodziczki oraz Szlakiem kosynierów. Odwiedzenie niedaleko leżącego w Śremie Muzeum 

rolnictwa. Odpoczynek oraz smaczny posiłek i deser u Pani Dąbrowskiej w Krosienku.  

Wszystkie trasy rowerowe zostały opisane i przedstawione całej społeczności szkolnej na 

szkolnych gazetkach, które młodzież wykonała  wspólnie z nauczycielami uczestniczącymi w 

projekcie. Drugi etap wycieczek rowerowych realizowany będzie wiosną i latem 2012roku. 


