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Aktualności turystyczne 1/2022 

 
Wycieczka piesza 

Park Sołacki – Golęcin – Jezioro Rusałka – Strzeszyn - Kiekrz 
29 stycznia  2022 roku - sobota 

Wycieczka długości ok. 12 km. Spotkanie uczestników z prowadzącym o godz. 1000na przystanku autobusowym Nad Wierzbakiem 

(po stronie zachodniej, w kierunku centrum), powrót z Kiekrza autobusem linii 186 o godz. 1240lub 1410, 195 o godz. 1322 lub 1437, 

833 o godz. 1317 albo 834 o godz. 1424 z przystanku autobusowego Kiekrz Kościół bądź pociągiem o godz. 1400ze stacji PKP Kiekrz 
do stacji Poznań Główny. Istnieje możliwość skrócenia trasy i wcześniejszego powrotu autobusem MPK ze Strzeszyna lub Strzeszynka 

bądź wydłużenia trasy o 5 km do Krzyżownik. 

(Podane godziny odjazdów autobusów i pociągu wymienionych wyżej mogą ulec zmianie. Przed dniem wycieczki prosimy sprawdzić 

godziny odjazdu autobusów tych linii oraz pociągu na stronach internetowych) Przypominamy, że w związku z pandemią 

obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, a podczas podróży środkami komunikacji publicznej zakrywanie ust i 
nosa. 

Organizacyjnie przygotował i prowadzi: kolega Wojciech Czombik 

 

Muzeum Archidiecezjalne – wystawa czasowa - „Jan z Lubrańca w Akademii Lubrańskiego. W księgach 
boskich i ludzkich” – oprowadzanie kuratorskie 

5 lutego 2022 roku – sobota 

Spotkanie w holu muzeum przy ul. Lubrańskiego 1 o godz. 1110. Wstęp płatny (bilet normalny 10 zł, ulgowy 7 zł). Wystawa przybliża 

sylwetkę poznańskiego biskupa Jana Lubrańskiego (1456-1520), który do historii miasta przeszedł jako najwybitniejszy i najbardziej 

wszechstronny mecenas XVI wiecznego Poznania. Prośba o uczestniczenie w zwiedzaniu tylko osób zaszczepionych. 

Organizacyjnie przygotowała: koleżanka Urszula Winiecka 

 
Polski Teatr Tańca – zwiedzanie jego siedziby 

26 marca 2022 roku – sobota 

Spotkanie w holu teatru przy ul. Taczaka 8 o godz. 1400. Polski Teatr Tańca – do 12.02..2018 roku działający pod nazwą Polski Teatr 
Tańca – Balet Poznański w dniu 29.04.2021 roku otworzył swoją pierwszą siedzibę w dniu 29.04.2021 roku w XIX w. kamienicy 

będącej niegdyś przychodnią i stacją pogotowia. Do tej pory Teatr wynajmował pomieszczenia należące do poznańskiej Szkoły 

Baletowej przy ul. Koziej. Teatr ten założony został w 1973 roku z inicjatywy władz miejskich i środowiska artystycznego Poznania. 

Jego pierwszym dyrektorem był Conrad Drzewiecki. Przez okres swej dotychczasowej działalności Teatr zrealizował ponad 200 

premier, gościł na pięciu kontynentach i wyróżniany był wieloma nagrodami. Prośba o uczestniczenie w zwiedzaniu tylko osób 

zaszczepionych. 
Organizacyjnie przygotowała: koleżanka Urszula Winiecka 

 

Zwiedzanie z przewodnikiem 
Cmentarz parafialny św. Jana Vianneya – nekropolia uczonych i artystów 

23 kwietnia 2022 roku – sobota 

Spotkanie przy bramie cmentarza znajdującej się przy ul. Szczawnickiej 2 o godz. 11.00. Dojazd do cmentarza z Ronda Śródka 

autobusem linii nr 183, spod dworca PKP Garbary autobusem linii nr 160. Spacer po jednej z bardziej ekskluzywnych nekropolii 

poznańskich założonej w 1937 roku z inicjatywy ks. proboszcza Henryka Lewandowskiego dla nowo powstałej parafii. Autorem 

projektu cmentarza był Marian Spychalski, doboru zieleni dokonał Władysław Marciniec, dyrektor Ogrodów Miejskich.  
Przypominamy, że w związku z pandemią obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, a podczas podróży środkami 

komunikacji publicznej zakrywanie ust i nosa. 

Organizacyjnie przygotowała i prowadzi: koleżanka Aleksandra Juchacz 

 

 

 
Informacje organizacyjne 

 

Kolejny komunikat ukaże się na stronie internetowej Koła pod koniec marca lub na początku kwietnia. Prosimy 

zaglądać na stronę internetową Koła. 

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych turystyką i krajoznawstwem do zostania członkiem bądź sympatykiem naszego Koła oraz do 
uczestniczenia w organizowanych przez nasze Koło imprezach.  

 

Z turystycznym pozdrowieniem 

Zarząd Koła nr 86 

 
 

 

 

 

http//pttk86.poznan.pttk.pl/ 
e-mail: pttk86@poczta.onet.pl 
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