
KoKołło Turystyczne o Turystyczne „„Wielkopolski StylWielkopolski Styl””



„„Wielkopolski styl Wielkopolski styl ––
czyli jak czyli jak żżyjyjąą i mieszkaji mieszkająą WielkopolanieWielkopolanie””

Podczas zajPodczas zajęćęć uczniowie poznajuczniowie poznająą
ciekawe miejsca na terenie miasta Gniezna, ciekawe miejsca na terenie miasta Gniezna, 

śświadczwiadcząące o naszej bogatej historii. ce o naszej bogatej historii. 
PoznajPoznająą rróówniewnieżż ciekawe miejsca Szlaku Piastowskiego ciekawe miejsca Szlaku Piastowskiego 

oraz regionalne tradycje. oraz regionalne tradycje. 

Na wycieczkach spNa wycieczkach spęędzajdzająą czas rekreacyjnie, czas rekreacyjnie, 
ale w poszanowaniu zabytkale w poszanowaniu zabytkóów, miejsc kultu, w, miejsc kultu, 

a taka takżże otaczaje otaczająącej przyrody.cej przyrody.



Poznajemy legendPoznajemy legendęę o o śśw. Marcinie i jej zwiw. Marcinie i jej zwiąązek z wielkopolskzek z wielkopolskąą tradycjtradycjąą
spospożżywania w dniu 11 listopada ywania w dniu 11 listopada „„śświwięętomarcitomarcińńskichskich rogalirogali””..



Rocznica wyzwolenia Gniezna zbiega siRocznica wyzwolenia Gniezna zbiega sięę z tragicznymi dla katedry z tragicznymi dla katedry 
gniegnieźźnienieńńskiej wydarzeniami. W 66. rocznicskiej wydarzeniami. W 66. rocznicęę tamtych wydarzetamtych wydarzeńń oglogląądamy damy 

wystawwystawęę fotograficznfotograficznąą ukazujukazująąccąą dramat pdramat płłononąącej katedry.cej katedry.
Widzimy, z jakich zniszczeWidzimy, z jakich zniszczeńń udaudałło sio sięę odbudowaodbudowaćć katedrkatedręę

i nadai nadaćć jej obecny wygljej obecny wygląąd.d.



InteresujInteresująąca lekcja w Muzeum Poczca lekcja w Muzeum Począątktkóów Paw Pańństwa Polskiego.stwa Polskiego.



„„Jak Jak żżyli ludzie w dawnych czasachyli ludzie w dawnych czasach””..
ZajZajęęcia prowadzcia prowadząą dla nas panie dla nas panie 

z Muzeum Poczz Muzeum Począątktkóów Paw Pańństwa Polskiego w Gniestwa Polskiego w Gnieźźnie. nie. 



W oparciu o rekwizyty, film oraz ilustracje dowiadujemy siW oparciu o rekwizyty, film oraz ilustracje dowiadujemy sięę,,
jaki tryb jaki tryb żżycia prowadzili nasi przodkowie.ycia prowadzili nasi przodkowie.



Zwiedzamy paZwiedzamy pałłac w Mielnie.ac w Mielnie.



Delektujemy siDelektujemy sięę ppąączkami w czkami w „„ttłłusty czwartekusty czwartek””.  .  



ŻŻegnamy zimegnamy zimęę w skansenie XIX w. wsi wielkopolskiej w skansenie XIX w. wsi wielkopolskiej 
w Dziekanowicach.w Dziekanowicach.



Zwiedzamy Muzeum Archidiecezjalne.Zwiedzamy Muzeum Archidiecezjalne.



Wiosna, lato, jesieWiosna, lato, jesieńń, zima..., zima...
Bardzo lubimy rekreacjBardzo lubimy rekreacjęę w terenie! w terenie! ☺☺


