
Od 4 maja 2021 roku odbywają się bezpłatne zajęcia ruchowe dla członków 
naszego Uniwersytetu, w ramach projektu „Spacery historyczno- krajoznawcze 
po Poznaniu i okolicy dla seniorów Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego 
Wieku” finansowanego w całości ze środków budżetowych Miasta Poznania. 

 

Dzięki nim seniorzy mogą uczestniczyć w działaniach aktywizujących, podnoszących 
kompetencje poznawcze, sprzyjających zwiększeniu kontaktów społecznych oraz 
brać udział w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim 
poznawać historię i przyrodę miasta Poznania i okolic. 

   

Ograniczona pandemią aktywność fizyczna i ruchowa seniorów na świeżym 
powietrzu zrodziła duże zainteresowanie proponowaną w formą zajęć. 

W ramach projektu zaplanowano organizację 151 dwugodzinnych zajęć dla 105 
uczestników w 7 grupach po 15 osób- prowadzonych przez Panie przewodniczki 
z poznańskiego oddziału PTTK- posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy 
z seniorami. 

W programie zajęć zamieszczono propozycje zwiedzania Poznania i okolic, w tym 
Ostrowa Tumskiego, Rezerwatu Archeologicznego Genus Loci, Starego Miasta; 
spacery po Śródmieściu, a także spacery rekreacyjne- do Rezerwatu Morasko, na 
Szachty, do Dębiny, na Żurawiniec, do Ogrodu Botanicznego.  

Seniorzy spacerować będą również nad jeziorami- Maltańskim, gdzie odbędą 
„Spacer w koronach drzew", Strzeszyńskim, Rusałką, Kierskim do Krzyżownik.  
Podziwiać będą piękno przyrody w parkach i skwerach na Cytadeli, w Parku 



Drwęskich, Parku Heweliusza, Parku K. Marcinkowskiego, Parku Rataje, Parku 
Sołackim, Parku Sprawiedliwych oraz Parku Wodziczki. 

Poznają również ciekawe realizacje architektoniczne, historię ich powstawania oraz 
teraźniejszość, w tym osiedla „Abisynia” i „Ostroroga-Zakręt”, „Nowy Rynek” (dawny 
teren dworca autobusowego). 

Odbędą spotkania z obiektami i historią poprzez spacery po Jeżycach, spacery po 
Grunwaldzie oraz spacery nad rzeką Wartą: od mostu Bolesława Chrobrego do 
mostu Królowej Jadwigi, od mostu Królowej Jadwigi do Dębiny i Starołęki, na Szeląg, 
wschodnie wybrzeże - od mostu Biskupa Jordana do mostu Przemysła, od mostu 
Biskupa Jordana - nad Cybiną do Nadolnika. Pojadą również zwiedzać okolice 
Poznania: Puszczykowo – Puszczykówko, wieżę widokową w Mosinie, makietę 
kolejową w Borówcu, Bnin - Kórnik - Jezioro Kórnickie oraz Arboretum w Kórniku. 


