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Nikt nie lubi, gdy ktoś patrzy na niego z góry. Jednocześnie sami szukamy okazji, by spojrzeć na
świat z nieco szerszej perspektywy. Takich wrażeń dostarczają wieże widokowe, parki linowe i inne
podpoznańskie atrakcje, które pozwalają choć na chwilę oderwać się od ziemi.
171 stopni – tyle trzeba pokonać, by wejść na wieżę na Dziewiczej Górze. Nagrodą za wysiłek jest piękna
panorama Puszczy Zielonki i nieodległego Poznania – szczególnie efektowna podczas organizowanych
regularnie nocnych wejść. Z wieży widokowej na Szachtach rozpościera się widok na ten unikatowy park na
pograniczu Poznania i Lubonia. Udane ujęcia podmokłej doliny Warty zapewnia wieża na ścieżce dydaktycznej
Bobrowy Szlak w rejonie Czmońca, a na spacerowiczów w Kórniku czekają widoki z wieży na molo nad Jeziorem
Kórnickim. Jest też w pobliżu Poznania kilka obiektów, które nie są typowymi punktami widokowymi: wieża
pałacowa w Biedrusku, zabytkowe wieże ciśnień w Biedrusku i Śremie oraz dwie drewniane wieże sąsiadujących
ze sobą atrakcji – Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego i Grodu Pobiedziska.
Wokół parku
Wielkopolski Park Narodowy można oglądać z góry z wielu stron. W pobliżu Szreniawy wznosi się murowana
wieża, dawniej mauzoleum rodziny Bierbaumów, obecnie – punkt widokowy. Wieża widokowa Mosina-Glinianki
zapewnia atrakcyjne widoki zarówno na park, jak i na położoną u podnóża plażę. Otoczenie obiektu przeszło
niedawno gruntowną rewitalizację, podobnie jak pobliska ścieżka dydaktyczna „Osowa Góra-Jezioro
Budzyńskie”, na której wzniesiono taras z widokiem na grodzisko, zwane Szwedzkimi Górami. Zupełnie nową
realizacją jest też wieża ornitologiczna nad Jeziorem Trzcielińskim – doskonałe miejsce na podglądanie ptasich
mieszkańców dzikiego Trzcielińskiego Bagna. Całkowicie unikatowe przedsięwzięcie stanowi Podniebna Eko
Wioska w Deli Parku, czyli trasa spacerowa na kładkach wiszących wysoko pomiędzy leśnymi drzewami.
Parki linowe
Miłośnicy nadziemnych wędrówek chętnie odwiedzają parki linowe. Cascader Park w Kobylnicy
proponuje śmiałkom aż cztery trasy o zróżnicowanym stopniu trudności. Obornicki Park Linowy Adrenalina to
dwie trasy i specjalna atrakcja na finał zabawy – zjazd tyrolski nad rzeką Wełną. Dla najmłodszych sprawdzonym
rozwiązaniem są niskie parki linowe, które można odwiedzić w Skórzewie, w Deli Parku albo przy Pałacu
Jankowice. Nie trzeba używać tam uprzęży, a upadek w najgorszym razie oznacza niewielkiego guza.
Lotnictwo
Miłośnicy lotnictwa doskonale znają dwa obiekty: Lotnisko Poznań-Kobylnica Aeroklubu Poznańskiego oraz
Lądowisko Słonawy prowadzone przez Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze. W obu można podziwiać podniebne
akrobacje, jak i samemu wznieść się w górę podczas lotu widokowego. Nietypowym lotniskiem jest Muzeum
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie: stojąca w ogrodzie replika brytyjskiego myśliwca Hurricane zaprasza na
wystawę o legendarnym Dywizjonie 303. Ekspozycja lusowskiego Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen.
Józefa Dowbora Muśnickiego opowiada o córce patrona Janinie Lewandowskiej – pilocie i jedynej kobiecieżołnierzu zamordowanej w Katyniu. Warto też odwiedzić niewielką Mórkę, by pokonać trasę nowej gry terenowej
– questu „O zakochanym lotniku i niejednym pomniku”.
Bliżej gwiazd
Mało kto wie, że w Borówcu pod Poznaniem działa Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań
Kosmicznych PAN. Unikatowa placówka naukowa jest dostępna dla grup pasjonatów, którzy chcieliby posłuchać
o badaniach satelitów i kosmicznych śmieci. Astronomiczną wycieczkę warto zakończyć na promenadzie w
pobliskim Kórniku – ustawiona tam ruchoma mapa gwiezdnych konstelacji gwarantuje przedłużenie
kosmicznych wrażeń!
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