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Mickiewiczowski Park Kulturowy w Żerkowie
Każda gmina i powiat mają swoje szczególne walory, które warto wyeksponować. Jedni mają szczęście
do warunków przyrodniczych, inni do bogatej historii, bogactw naturalnych czy też korzystnego
położenia geograficznego stymulującego szybki rozwój.
iel ko pol ska nie jest
po strze ga na ja ko re gion tu ry stycz ny, ale
wszy scy uzna ją jej bo gac two
hi sto rycz ne. A prze cież w in nych re gio nach Eu ro py
do rangi atrakcji turystycznej
urastają często niewiele znaczą ce w na szym od czu ciu
ele men ty hi sto rii czy przy ro dy.
Mia sto i gmi na Żer ków
dys po nu je wie lo ma z tych
atu tów. Sta ra się też swo je
prze wa gi
zde fi nio wać
i w spo sób prak tycz ny wy ko rzy stać.
Usta wa z 23 lip ca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece
nad za byt ka mi wpro wa dzi ła
no wą for mę ochro ny za byt ków tj. utworzenie parku kultu ro we go. Ma ona na ce lu
ochro nę kra jo bra zu kul tu ro -

W

wego oraz zachowanie wyróżnia ją cych się kra jo bra zo wo
te re nów z za byt ka mi nie ru cho my mi.
Ra da Miej ska Żer ko wa ja ko pierw sza w Wiel ko pol sce
sko rzy sta ła z tej moż li wo ści
i utwo rzy ła w dniu 28 wrze śnia 2007 r. „Mic kie wi czow ski Park Kul tu ro wy”. Ob szar
Par ku two rzą mia sto Żer ków
oraz wsie Brzóst ków, Gę czew, Lgów i Śmie łów, gdzie
znaj du je się Mu zeum Ada ma
Mic kie wi cza (od dział Mu zeum Na ro do we go w Po zna niu), jedyna stała ekspozycja
w Pol sce po świę co na twór cy
,,Bal lad i ro man sów” i ,,Pa na Ta de usza”. Ma low ni czą
okolicę urozmaicają rozmaite
ob sza ry przy rod ni cze – la sy,
pola uprawne, strumyki i stawy.

Na zwa Par ku nie bu dzi ła
wąt pli wo ści. Wy bit ny po eta
pol skie go ro man ty zmu stał
się bezsprzecznie osią wielopo zio mo wej struk tu ry dzie dzic twa kul tu ro we go za cho wanego w Żerkowie.
Adam Mickiewicz przebywał
w Śmiełowie i okolicy w 1831
r. Od te go mo men tu stał się
dla lokalnej społeczności synonimem najwartościowszych
i naj szla chet niej szych cech
kul tu ry pol skiej. Udo wad nia ją to po dziś dzień, ko lej ne
pokolenia mieszkańców i gości Żerkowa i okolic.

Po byt w Wiel ko pol sce
wspominał bardzo dobrze zarówno sam poeta dobrze, jak
i gosz czą cy go zie mia nie.
Mic kie wicz dał te mu do wód
w wie lu utwo rach, a szcze gól nie w „Pa nu Ta de uszu”.
Przez go spo da rzy po byt po ety zo stał wy ko rzy sta ny
do bu do wy le gen dy i kształ to wa nia po staw pa trio tycz nych.
War to wie dzieć, że z ziem
rdzennie polskich Mickiewicz
znał tyl ko Wiel ko pol skę. Ni gdy nie był w War sza wie czy
Kra ko wie. Stąd gmi na Żer -

ków dwa la ta te mu – 26 li sto pa da 2005 r. – w 150
rocz ni cę śmier ci wiesz cza,
pod ję ła zo bo wią za nie do ty czą ce utwo rze nia par ku kul turowego oraz Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego.
Z te re nem par ku kul tu ro we go zwią za ne jest rów nież
sze reg in nych zna nych po staci. Są to m. in. Antoni Poniński (1726-1818) – właściciel Brzóst ko wa, członek Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.
Jan Śnia dec ki (17561830) – ma te ma tyk i fi lo zof,
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Pałac w Śmiełowie, siedziba Muzeum Adama Mickiewicza (oddział Muzeum Narodowego
w Poznaniu.

Maria z Mickiewiczów Gorecka (1835-1922) córka poety,
Hen ryk Sien kie wicz (18461916), Igna cy Jan Pa de rew ski (1860-1941), ge ne rał
Sta ni sław Hal ler (18721940), Woj ciech Kos sak
(1857-1942), Władysław Tatar kie wicz
(1886-1980),
Raul Ko czal ski (1885-1948)
i wie le in nych.
Po II woj nie swo je utwo ry
Śmie ło wo wi po świę ci li m.in.
Tadeusz Różewicz (ur. 1921)
i Ja cek Kacz mar ski (19572004).
Adam Mic kie wicz żył i two rzył na po gra ni czach dwóch
epok. Wzra sta jąc, czer pał
z tra dy cji tra dy cja szla chec kiej i oświe ce nia. W ży ciu
do ro słym, an ga żo wał się
w po li ty kę. Były to la ta wo jen i ro man tycz nych zry wów
po wstań czych. Cza sy te
w spo sób za dzi wia ją cy od ci snę ły swo je pięt no na wi ze runku ziemi żerkowskiej, stając się doskonałym tłem pielę gno wa nia pa mię ci po ety
i jego twórczości. Adam Mickiewicz odpłacił za tę pamięć
ja ko po zy tyw ne me dium lo kal nej tra dy cji wią żą ce ją
z dziejami Pol ski oraz pante onem kul tu ry na ro do wej.

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Po ponad 100 latach znów następuje w Wielkopolsce moda na turystykę. Pod koniec XIX w.
Żerków z okolicą zaczęto nazywać „Polską Szwajcarią”.
ył to ob szar, któ re go
na tu ral ny mi gra ni ca mi
by ły: po tok Lu biesz ka,
rzeczka Lutynia i Dolina Warty. Upowszechnienie tej nazwy
towarzyszyło ożywienie ruchu
turystycznego.
Wzmożona turystyka zaowocowała budową pensjonatów
i hoteli i wydawaniem szeregu
prze wod ni ków. Póź niej, już
w wol nej Pol sce przy ję ła się
na zwa „Szwaj ca ria Żer kow ska”. Tuż przed wy bu chem II woj ny świa to wej
w parku w Żerkowie rozpoczęto budowę obiektów dla obozów paramilitarnych. Pierwszy
odbył się latem 1939 r. Niemcy wykorzystali polskie plany
i w latach 1940 -1943 wybudo wa li (pra cą jeń ców wo jen nych i miej sco wej lud no ści)
żer kow skie ła zien ki. Ką pie li sko to by ło po my śla ne ja ko
ośrodek sportów pływackich.
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Ze spół od kry tych ba se nów
jest do dziś największym tego
ty pu kom plek sem w Wiel ko polsce. W latach 40 i 50 tych
ubiegłego wieku często bywała tu ka dra pol skich pły wa ków, ro ze gra no na wet mi strzostwa Polski. Po wielu latach gdy łazienkami zarządzały m. in. „Zakłady H. Cegielski
w Poznaniu” czy Związek Socja li stycz nej Mło dzie ży Pol skiej – te ren ten zo stał sko munalizowany i stał się miejscem wie lu in we sty cji gmi ny
Żer ków. Od 1 stycz nia 2007
samorząd utworzył specjalną
jed nost kę kul tu ry „Mic kie wi czowskie Centrum Turystyczne”.
MCT ma m. in. propagować
hi sto rię Wiel ko pol ski oraz
piękno wielkopolskiej przyrody, a równocześnie zapewnić
ta nie usłu gi tu ry stycz ne
na wysokim poziomie.

Żerkowskie ,,łazienki’’ i zespół obiektów sportowych.

Warto tutaj przyjechać
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerkow
tel. 62 740 20 80, fax. 62 740 20 88
www.mct.zerkow.pl, biuro@mct.zerkow.pl

Ośro dek spe cja li zu je się
w konferencjach, szkoleniach,
obo zach spor to wych i tu ry stycznych, koloniach dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych, spotkaniach integracyjnych dla firm, ale tak że mi le
widziani są pojedyńczy turyści.
Baza hotelowa to ponad 300
łó żek w tym 130 miejsc
w standardzie 3-gwiazdkowym
oraz kil ka sal kon fe ren cyj nych, si łow nia, sau na, so la rium. No wo cze sne za ple cze
kuchenne serwuje wyjątkowo
smacz ne po sił ki. Na te re nie
Centrum znajduje się wypożyczal nia 100 ro we rów tu ry stycznych i kajaków do spływu
rzeką Wartą (z dowozem i odbiorem znad rzeki specjalnym
trans por tem). Na ba se nach
można latem nauczyć się pływać (choć w upalne dni przeby wa tu na wet 3 tys. osób)
oraz zagrać w grę „kajak polo”

(ka ja ki do gry w wy po ży czal ni). Na sportowców czeka pełno wy mia ro wa ha la i ze spół
boisk z sztuczną trawą i bieżnią tartanową. Dla koneserów
kilkadziesiąt przepięknych zabyt ków par ku kul tu ro we go
oraz nie za po mnia ne wi do ki
„Żer kow sko -Cze szew skie go
Parku Krajobrazowego” z wielo ma chro nio ny mi zbio ro wi skami roślin i zwierząt. Ośrodek organizuje również imprezy jednodniowe (uroczystości
rodzinne, grill, karaoke).
Wiele dworków, majątków,
Ogrodowych zakątków
Wielkopolskie hołubią równiny;
Ale rzec się ośmielę,
Że przełożysz niewiele
Nad uro ki śmie łow skiej
dziedziny.
(J. Kaczmarski
„Czaty śmiełowskie”)

