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Streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji szlaku turystycznego, opartego na 
autentycznych, lokalnych walorach, związanych z historią pracy organicznej w Śremie. 
W pierwszej części artykułu omówiono pojęcia autentyczności, pracy organicznej oraz 
tematycznego szlaku turystycznego w  kontekście założeń zrównoważonego rozwoju. 
Część druga zawiera wyniki badań, których celem była diagnoza uwarunkowań powsta-
nia oraz propozycja przebiegu Szlaku Pracy Organicznej w  Śremie. Koncepcję podda-
no konsultacjom społecznym wśród mieszkańców Śremu (listopad 2021–styczeń 2022), 
zgodnie ze społecznym podejściem w planowaniu turystycznym. Wyniki prac obejmują 
uporządkowaną bazę wiedzy na temat osób zaangażowanych w pracę organiczną oraz jej 
zróżnicowanych przejawów w Śremie. Koncepcja szlaku stanowi pierwszy etap w tworze-
niu projektu, który może zostać wdrożony w formie oznakowanej w terenie i/lub wirtu-
alnej trasy, wzbogacającej zarówno ofertę turystyczną, jak i edukacyjną Śremu.

Słowa kluczowe: autentyczność, praca organiczna, szlak tematyczny, zrównoważony 
rozwój.

KONCEPCJA SZLAKU PRACY ORGANICZNEJ W ŚREMIE W KONTEKŚCIE AUTENTYCZNOŚCI...

Zajadacz A., Goryńska D. (2022). Koncepcja Szlaku Pracy Organicznej w Śremie w kontekście autentyczności 
i  zrównoważonego rozwoju turystyki. Czasopismo Geo graficzne, 93(2): 351–370. https://doi.org/10.12657/
czageo-93-14

Otrzymano/Received: 27.06.2022
Zaakceptowano/Accepted: 30.08.2022

https://orcid.org/0000-0002-6743-8192
https://orcid.org/0000-0002-6743-8192
mailto:alina%40amu.edu.pl?subject=Czasopismo%20Geograficzne
https://orcid.org/0000-0003-4387-8393
https://orcid.org/0000-0003-4387-8393
mailto:domgor8%40st.amu.edu.pl?subject=Czasopismo%20Geograficzne
https://doi.org/10.12657/czageo-93-14
https://doi.org/10.12657/czageo-93-14


352 Alina Zajadacz, Dominika Goryńska

Abstract
The study presents a proposal of a new tourist route based on the authenticity of local 
values   related to the history of organic work in Śrem. The first part of the article discuss-
es the concepts of authenticity, organic work and a theme route in the context of sustain-
able development. The second part is concerned with the results of the related research, 
the purpose of which was to diagnose the determinants of the route formation. These 
results were the basis for the development of a proposal for the course of the theme route 
“Organic Work in Śrem”. The concept of the route was subject to public consultations 
among the inhabitants of Śrem (November 2021–January 2022), in line with the social 
approach in tourism planning. The results of the work include an organized knowledge 
base about people and the different signs of their activities related to organic work in 
Śrem. The concept of the route makes up the first stage in drawing up the route design 
which can be implemented in a marked form in the field and/or as a virtual tourist route, 
enriching both the tourist and educational offer of Śrem.

Keywords: authenticity, organic work, sustainable development, theme route.

WPROWADZENIE

Autentyczność, oryginalność i  lokalność to cechy decydujące o  unikatowych 
walorach turystycznych i ich dużej atrakcyjności. Praca organiczna charaktery-
styczna dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Wielkopolski niewątpliwie 
należała do aktywności kształtujących lokalną i regionalną tożsamość. Poznanie 
jej różnorodnych przejawów, rezultatów, osób zaangażowanych w  działania 
społeczne, pozwala na głębsze zrozumienie specyfiki społeczno-kulturowej 
współczesnej Wielkopolski. Opracowanie przedstawia rozwinięcie koncepcji 
Gulczyńskiego i in. (2019) poprzez opis związanych z nią osób, zjawisk i obiek-
tów w Śremie. Celem podjętych badań była identyfikacja zróżnicowanych prze-
jawów pracy organicznej w Śremie, ich inwentaryzacja w przestrzeni miasta, po-
nadto rozpoznanie opinii społecznych na temat koncepcji nowego szlaku. Efekt 
badań obejmuje propozycję miejsc, będących osnową dla przebiegu Szlaku Pracy 
Organicznej w Śremie.

PRZEGLĄD LITERATURY

Autentyczność w turystyce

Autentyczność oznacza zgodność z  rzeczywistością, oryginalność (niebędą-
cą kopią, falsyfikatem ani przeróbką), szczerość, niekłamliwość, prawdziwość 
i  niewątpliwość (SJP, 2022). Jest jednym z  kluczowych atrybutów pożądanych 
w  przypadku zarówno destynacji, jak i  doświadczeń turystycznych. Powoduje 
to, że stanowi ona częsty przedmiot badań z zakresu turystyki, podejmowanych 
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przez socjologów turystyki (Cohen, Cohen, 2012), antropologów (Bruner, 1994; 
Robinson, Clifford, 2012), geografów (Waitt, 2000; Rickly-Boyd, 2013) oraz archi-
tektów (Jokilehto, 2006; Stovel, 2007). W odniesieniu do turystyki wskazywane 
są różne typy autentyczności, przykładowo Wang (1999) wyróżnił autentyczność 
obiektywną, skonstruowaną oraz egzystencjalną (Bueno de Andrade Matos, de 
Lourdes de Azevedo Barbosa, 2018).

Autentyczność obiektywna (the objectivenotions of authenticity) wykorzystuje 
koncepcje wywodzące się z badań muzealnych, odnosi się do cech fizycznych, 
oryginalności artefaktów. Badania z zakresu obiektywnej autentyczności w tu-
rystyce obejmują m.in. studia nad pamiątkami (Lithe i in., 1993), które mają na 
celu zrozumienie relacji między turystami a miejscowością poprzez obiektywne 
i fizyczne analizy (Weightman, 1987). Tego typu podejście do autentyczności jest 
stosowane często w badaniach geograficznych – w analizach relacji zachodzą-
cych między turystami a mieszkańcami (Baudrillard, 1988; Waitt, 2000).

Autentyczność skonstruowana (the constructed notions of authenticity) – 
oparta jest na paradygmacie, że postrzeganie autentyczności jest konstrukcją 
społeczną i podlega negocjacjom. Dzieje się tak, gdy istnieje konsensus społecz-
ny, uznany przez grupę ludzi, że ten fakt, doświadczenie lub zjawisko są prawdzi-
we (Moscardo, Pearce, 1986; Cohen 1988; Ehrentraut, 1993; Bruner, 1994).

Autentyczność egzystencjalna (the existentialist notions of authenticity) zwią-
zana jest z osobistymi pytaniami każdego turysty, subiektywnymi odczuciami, 
indywidualną percepcją, wpływającymi na doświadczenia. Cohen, Cohen (2012) 
podkreślali, że   każdy turysta ma inne doświadczenia i że cechy te wpływają na 
postrzeganie autentyczności, także Gottlieb (1982) wskazywał na indywidual-
ność każdego turysty, uwarunkowaną m.in. pochodzeniem turystów i  ich ce-
chami (tj. klasa społeczna, styl życia) wpływającą na to, czego każdy turysta 
szuka i jak się czuje podczas wyjazdu. W nawiązaniu do teorii wyrównywania 
Walmsley, Lewis (1997) oraz Gottlieb (1982) dowodzą, że np. zamożni turyści są 
bardziej skłonni do poszukiwania prostych przeżyć, podczas gdy turyści z niż-
szych warstw społecznych nastawieni są na bardziej luksusowe doświadczenia, 
ponieważ wszyscy poszukują tego, co egzotyczne i  odmienne od warunków 
codziennych. Gottlieb (1982) określił to zjawisko byciem „królową/królem” na 
jeden dzień i/lub „żebrakiem” na jeden dzień. Z tym podejściem zgadza się czę-
ściowo Harkin (1995). W jego opinii zgodność dotyczy głównie chęci przejścia 
do wyższej klasy społecznej.   „Turystyka daje możliwość zajmowania w podró-
ży wyższej pozycji, odgrywania różnych ról, których nie można doświadczać 
i utrzymać w codziennym życiu” (Harkin, 1995, s. 652).

Powiązania między autentycznością obiektywną, skonstruowaną i egzysten-
cjalną przedstawili w przekrojowym opracowaniu Moore i in. (2021), którzy ro-
zumieli autentyczność przedmiotów jako dynamiczny i ewoluujący wyraz sieci 
relacji między materialnymi przedmiotami, miejscami i ludźmi. „Autentyczność 
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przedmiotu jest częścią nieustannych negocjacji i  działań, które podtrzymują 
sieci relacji, a przez to osadzają ludzi, miejsca i przedmioty razem w tym samym 
świecie. (...) Na pierwszy plan wysuwają się związki z miejscem i światem mate-
rialnym. Oznacza to, że autentyczność może być rozumiana mniej jako teore-
tyczna etykieta rzeczywistości lub prawdy o przedmiocie, a bardziej jako proces 
osadzania obiektów – i ludzi – w sieciach relacji” (Moore i in., 2021, s. 9).

Autentyczność ma szczególne znaczenie w odniesieniu do marketingu tury-
stycznego, motywacji wyjazdów i  doświadczeń turystów (Knudsen i  in., 2016). 
Przyczynia się do powstawania i  rozwijania „spontanicznych, egzystencjalnych 
i wzajemnych relacji z gospodarzami w intymnej atmosferze” (Tiberghien i  in., 
2017, s. 287), wyzwala emocje (Teng i Chen, 2020). Poczucie autentyczności kieruje 
pragmatycznym procesem włączania osób do społeczności odwiedzanego świata.

Moore i in. (2021) przedstawiają koncepcję autentyczności jako istotnego (tj. 
znaczącego) procesu, negocjowanego w różnych relacjach, niezależnie od tego, 
czy jest to obiekt, czy sieć społecznościowa. Celem tego procesu jest łączenie 
i „osadzenie turystów” w miejscach, sieciach relacji ze spotykanymi ludźmi, zja-
wiskami i obiektami. Studia związane z autentycznością w turystyce mogą przy-
czynić się do ogólnej dyskusji na temat tego, w jaki sposób ludzkość może do-
świadczać „osadzenia w świecie”, kształtowania własnej tożsamości.

Procesy te dotyczą mieszkańców, którzy dzięki eksponowaniu autentycznych 
walorów swojej miejscowości, mogą odczuwać poczucie dumy z bycia częścią lo-
kalnej społeczności, kultywowania dziedzictwa lokalnego, a także zapisujących 
się w  pamięci trwałej doświadczeń turystów. Ludzie są turystami tylko przez 
krótki czas. Bycie turystą nie jest odizolowaną częścią życia. Doświadczanie au-
tentyczności (przez mieszkańców, turystów, odwiedzających) tworzy pomosty 
między przeszłością, teraźniejszością i  przyszłością w  sensie egzystencjalnym. 
Szlaki turystyczne oparte na rzeczywistych walorach danego miejsca dostarczają 
tego typu doświadczeń, przyczyniają się do wdrażania zasad zrównoważonego 
rozwoju, zdefiniowanego jako „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez 
uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia” 
(Raport Brundtland, 1987). Ma on na celu zapewnienie rozwoju gospodarczego 
przy jednoczesnej ochronie równowagi społecznej i środowiska przyrodniczego.

Szacunek dla autentyczności społeczno-kulturowej społeczności przyjmu-
jących, zachowywania jej materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego, tradycyjnych wartości oraz przyczynianie się do międzykulturowego zro-
zumienia i  tolerancji są jedną z  zasad przyjętych przez Światową Organizację 
Turystyki dla rozwoju turystyki zrównoważonej (UNWTO, 2022). Zasada ta 
należy do podstawowych, obok takich, jak:
 • optymalne wykorzystywanie zasobów środowiska, które stanowią kluczo-

wy element rozwoju turystyki, zachowując podstawowe procesy ekologiczne 
i pomagając chronić dziedzictwo przyrodnicze i bioróżnorodność;
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 • dostarczanie korzyści społeczno-gospodarczych wszystkim zainteresowanym 
stronom, dawanie możliwości zatrudnienia dla społeczności przyjmujących, 
łagodzenie ubóstwa (UNWTO, 2022).
Osiąganie tych założeń wymaga kompleksowych działań w  wielu skalach 

przestrzennych od globalnej po lokalną. Społeczności lokalne „w rzeczywisto-
ści są niezbędnymi partnerami do skutecznego osiągania globalnych celów i do 
kształtowania lokalnej odpowiedzialności za wyzwania i rozwiązania w zakresie 
zrównoważonego rozwoju” (European Handbook for SDG…, 2020, s. 5). Także 
wykorzystanie autentycznych walorów w rozwoju turystyki (która doświadczana 
jest przez turystę zawsze w skali lokalnej) przyczynia się do implementacji celów 
przyjętych przez UNWTO (2022).

Praca organiczna

Istotność pracy organicznej wynika nie tylko z jej roli w historii regionu i Polski, 
ale też z  aktualności wielu postulatów i  stylu pracy organiczników, w  którym 
silnie akcentowano inkluzywny charakter procesów społecznych. Praca orga-
niczna jest odzwierciedleniem działań na wielu płaszczyznach: gospodarczych, 
edukacyjnych i kulturowych. Rozwój różnych warstw społecznych miał na celu 
stworzenie spójnego narodu, m.in. dzięki powoływaniu i funkcjonowaniu licz-
nych instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń. Działania Wielkopolan w czasach 
zaborów przygotowywały do zwycięskiego powstania wielkopolskiego.

Praca organiczna określana jest jako „każda propozycja działań legalnych, 
zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa i narodu polskiego 
w warunkach braku własnej państwowości (lub jej ostatecznego zagrożenia). Przy 
czym działania te muszą być własnymi, oddolnymi inicjatywami społeczeństwa” 
(Kizwalter, Skowronek, 1988, s. 7). Obejmowała wiele, rozwijanych w XIX w. i na 
początku XX w., przejawów działalności, mających służyć wzmocnieniu polskie-
go społeczeństwa w  okresie zaboru pruskiego w  dążeniach do niepodległości. 
Rozwój gospodarczy państwa pruskiego związany był m.in. z  powstawaniem 
stowarzyszeń umożliwiających zdobycie przewagi gospodarczej. Polacy zasto-
sowali tę strategię i potencjał stworzony przez przeciwników dla dobra swojej 
społeczności. Praca organiczna miała usprawnić byt ekonomiczny oraz działać 
dla dobra ogółu. Kształcenie różnych klas społecznych było drogą do unowocze-
śnienia i wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej społeczności. 
Znaczącym założeniem było dążenie do jedności narodowej niezależnie od sta-
tusu czy wykształcenia ludności (Hinc, Praczyk, 2017).

Pomimo swojej ogólnej koncepcji program pracy organicznej składał się ze 
ścisłych założeń tworzących spójną całość. W Wielkopolsce program ten rozwi-
nął się w najpełniejszym zakresie w porównaniu z innymi zaborami. „Wynikało 
to z  charakteru systemu prawnego państwa pruskiego, które przez długi czas 
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starało się respektować zasadę równości obywateli wobec prawa” (Przybylski, 
2020, s. 20). Rozwijający się poziom gospodarczy w Prusach prowadził także do 
unowocześnienia gospodarki Wielkopolan i w konsekwencji wzrostu poziomu 
rozwoju gospodarczego (Przybylski, 2020).

Turystyczny szlak tematyczny w kontekście zrównoważonego rozwoju

Turystyczny szlak tematyczny łączy różne walory związane z danym wątkiem, 
z odpowiednią infrastrukturą (Timothy, Boyd, 2015). Szlaki tematyczne nie za-
wsze są znakowane (Kruczek, 2005), występują w różnych krajobrazach, różnią 
się również skalą: od lokalnej po międzynarodową. Są one tworzone z  wielu 
powodów, m.in. w celu: zarządzania ruchem turystycznym w danej destynacji; 
aktywizacji gospodarczej w  skali lokalnej, regionalnej; wypromowania mniej 
znanych atrakcji turystycznych; zwiększenia ogólnej atrakcyjności przestrzeni 
turystycznej oraz długości pobytu i  wydatków turystów; pozyskania nowych 
turystów i  zachęcania do powrotu odwiedzających daną destynację, ponadto 
zwiększenia trwałości funkcjonowania produktu turystycznego (Meyer, 2003).

Głównym „spoiwem” szlaku jest nadrzędna, charakterystyczna dla regionu 
idea, łącząca jego poszczególne elementy. Natomiast podstawy planowania roz-
woju turystyki stanowią zasady zrównoważonego rozwoju. W przypadku szla-
ków tematycznych cechy, które wpływają na spełnienie warunku „zrównoważe-
nia” (Widawski, Oleśniewicz 2019, s. 23) odnoszą się do takich zmiennych, jak:
1. Geneza (źródło, geneza w regionie). Produkt powinien być wykonany tech-

nikami typowymi dla regionu, przez który przebiega szlak i oparty na lokal-
nych tradycjach.

2. Zasięg. Produkt musi być charakterystyczny dla konkretnego miejsca lub re-
gionu. Kluczowa jest zależność: im mniejszy zasięg, tym większa atrakcyjność 
turystyczna produktu. Wynika to z prostego założenia: im bardziej wyjątko-
we dobro, tym chętniej turysta wybierze się na wycieczkę, aby z niego skorzy-
stać.

3. Producent. Atrakcyjność jest pochodną lokalności. Jeśli produkt jest wy-
twarzany przez lokalną społeczność, czerpie ona z  jego sprzedaży korzy-
ści ekonomiczne. To także przekłada się na większą dbałość mieszkańców 
o  zachowanie i  pielęgnowanie walorów lokalnych, ponieważ dziedzictwo 
kulturowe, jest źródłem dochodu. Optymalna sytuacja jest wtedy, gdy wła-
ściciel i dystrybutor produktu jest jednocześnie jego producentem, a głów-
nym miejscem dystrybucji jest miejsce produkcji. Można zatem założyć, że 
im bardziej lokalny i unikatowy jest produkt, tym wyższa jest jego wartość 
i trwałość.

4. Surowiec. Atrakcyjność produktu jest tym większa, im bardziej surowiec 
użyty do produkcji ma charakter lokalny lub regionalny.
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Szlaki turystyczne można wykorzystywać do „zarządzania równomiernym 
rozwojem gospodarczym obszaru, a  także działań w  ramach marketingu tu-
rystycznego. Poprzez wytyczanie nowych tras, wydłużanie już istniejących lub 
przyłączanie do nich kolejnych obiektów (miejscowości) można efektywnie po-
szerzać zasięg eksploracji turystycznej (…). Wiele obszarów pozostających przez 
długi czas poza głównym zainteresowaniem turystów zostało w ten sposób wy-
promowanych, a  turystyka stała się ich głównym motorem rozwoju” (Stasiak 
i  in., 2014, s. 123). „Ruch turystyczny (…) staje się determinantą sposobów za-
gospodarowania turystycznego przestrzeni turystycznej przez jej »gospodarzy« 
(np. samorządowców, gestorów turystyki itd.) realizujących kolejne inwestycje 
w  turystyce (strona podażowa rynku turystycznego)” (Kozłowska-Adamczak, 
2019, s. 143).

SZLAKI TURYSTYCZNE W ŚREMIE

Śrem jest miastem położonym w województwie wielkopolskim, nad Wartą, która 
dzieli miasto na starą, średniowieczną część (zlokalizowaną na prawym brzegu, 
w Kotlinie Śremskiej) oraz nową, położoną po lewej stronie rzeki, na Równinie 
Kościańskiej. Miasto liczy 26 897 stałych mieszkańców (Wykaz ilościowy miesz-
kańców, 2022). Główne walory turystyczne Śremu są udostępniane poprzez szla-
ki turystyczne (tab. 1).

Tabela 1. Szlaki przebiegające przez Śrem
Szlaki turystyczne

Rodzaj Nazwa Trasa
Szlaki piesze Miejska trasa 

turystyczna po 
prawobrzeżnym 
Śremie

Przystań kajakowa nad Wartą – Pumpenplatz 
– Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. Piotra 
Wawrzyniaka – kościół pw. Najświętszej Marii 
Panny Wniebowziętej – Rynek – gimnazjum 
– Zespół poklasztorny Franciszkanów – park 
miejski im. Powstańców Wielkopolskich – Pomnik 
Dobosza – Nowy Rynek – dom Stanisława 
Chudoby (1913–1943) – Stary Rynek – kościół pw. 
Ducha Świętego – przyczółek mostowy

Historia na szkle Tablica na ul. Piłsudskiego
przedstawia nieistniejącą już synagogę – tablica na 
ul. Wyszyńskiego
przedstawia szpital przy kościele św. Ducha oraz 
dawny most – tablica na rynku
ukazuje Pomnik Dobosza – tablica na ul. 
Mickiewicza
prezentuje małą architekturę i zieleń
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Szlaki turystyczne
Rodzaj Nazwa Trasa

Szlaki rowerowe Księdza Piotra 
Wawrzyniaka

Śrem – Nochówko – Pełczyn – Gawrony – 
Wirginowo – Bodzyniewo – Mełpin – Mórka – 
Jelenczewo – Dalewo – Las Błociszewski – Wyrzeka 
– Marszewo –Nochowo – Śrem

Kosynierów Śrem – Łęg – Bystrzek – Olsza – Łężek – Zawory 
– Jarosławki – Międzybórz – Włościejewki – 
Brzóstownia – Książ Wlkp.

„Polnymi 
Drogami”

Śrem – Grzymisław – Pysząca –Wieszczyczyn – 
Rusocin – Maliny – Błażejewo – Trąbinek – Dolsk

Łęgi 
Nadwarciańskie

Śrem – Mechlin – Dąbrowa – Kotowo – 
Leśniczówka Zwola – Majdany – Zaniemyśl 
– Łękno – Doliwiec Leśny – Jeziory Wielkie – 
Błażejewko – Błażejewo – Bnin

Nadwarciański 
Szlak Rowerowy

Uniejów – Koło – Konin – Rzgów – Pyzdry – Śrem 
– Puszczykowo – Poznań – Oborniki – Obrzycko 
– Wronki

Do Poznania Śrem – Zbrudzewo – Niesłabin – Orkowo – 
Czmoniec – Radzewo

Konwaliowy Śrem – Psarskie – Góra – Jaszkowo – Tworzykowo 
– L. Krajkowo – Krajkowo – Jaszkowo – Góra – 
Psarskie – Śrem

Śladami Józefa 
Wybickiego

Śrem – Nochowo – Błociszewo – Wronowo – 
Gołębin Stary – Gorzyce – Słonin – Czempiń 
– Sucharzewo – Iłówiec – Grzybno – Brodnica – 
Przylepki – Manieczki – Gaj – Śrem

Szlaki 
architektoniczne

Szlak 
architektury 
gotyckiej

Śrem (kościół farny) – Włościejewki (kościół pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP) – Dolsk (kościół 
pw. Michała Archanioła) – Dalewo (kościół św. 
Wojciecha) – Jaszkowo (kościół św. Barbary)

Szlaki wodne Szlak Warty Gorzów Wlkp. – Kostrzyń – Sanok – Międzychód 
– Wronki – Oborniki – Poznań – Śrem – Nowe 
Miasto – Pyzdry – Ląd – Konin – Uniejów 
– Warta – Sieradz – Osjaków – Działoszyn – 
Częstochowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Śrem Miejski Portal Informacyjny (https://www.
srem.pl/Dla-turysty/Szlaki-turystyczne; dostęp: 28.08.2022).

Śrem należy do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego 
Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Wspólnie z  sąsiednimi gmina-
mi (takimi jak: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Książ Wlkp., Kórnik) Śrem utworzył 
w 1995 r. porozumienie komunalne – Unia Gospodarcza Miast. Mając na uwa-
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dze działania podejmowane przez gminy, Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości stał się jednostką koordynującą realizację wspólnych zadań 
wyznaczonych przez gminy porozumienia. Przy współpracy ośrodka z gminami 
porozumienia, instytucjami, firmami i mieszkańcami powstała Strategia rozwo-
ju gospodarczego Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego. Ponadto nawią-
zano partnerstwo z regionem South Ribble w Anglii i w ramach tej współpracy 
w latach 1997–1999 Unia przygotowała Strategię rozwoju turystycznego dla Unii 
Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego, a w 1999 r. wdrożono pilotażowy pro-
jekt Sieci znakowanych szlaków rowerowych na terenie Unii (Unia Śrem, 2022). 
Projekty nowych szlaków, jako uzupełniających istniejącą sieć szlaków tury-
stycznych w Śremie, ich realizacja i zarządzanie nimi powinny być nadal koor-
dynowane w ramach Unii, zajmującej się rozwojem turystyki i promocją regionu.

CEL, METODY I ZAKRES BADAŃ

Głównym celem badań była (1) identyfikacja autentycznych walorów material-
nych i niematerialnych dziedzictwa kulturowego w Śremie, związanych z przeja-
wami pracy organicznej, będących kanwą dla tematycznego szlaku turystycznego, 
oraz (2) poznanie opinii mieszkańców Śremu na temat koncepcji szlaku, zgodnie 
ze społecznym podejściem w planowaniu turystycznym (Pawlikowska-Piechotka, 
2013). W  pierwszym przypadku wykorzystano metodę kwerendy źródeł histo-
rycznych oraz inwentaryzację walorów kulturowych w terenie. W przypadku dru-
gim podstawę prac stanowiły badania ankietowe przeprowadzone od 13 listopada 

Tabela 2. Charakterystyka respondentów
Cechy Liczba respondentów Udział procentowy respondentów

Płeć
Kobieta 73 59%

Mężczyzna 50 41%
Wiek

Poniżej 18 lat 20 16%
19–29 lat 32 26%
30–49 lat 41 33%
50–65 lat 22 18%

Powyżej 65 lat 8 7%
Wykształcenie

Podstawowe 19 15%
Średnie 35 29%

Zawodowe 10 8%
Wyższe 59 48%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, n = 123.
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2021 do 13 stycznia 2022 r. Kwestionariusz ankiety w formie elektronicznego for-
mularza Google został udostępniony w mediach społecznościowych (Facebook) 
w grupach dedykowanych mieszkańcom Śremu. Badana próba miała charakter 
dostępnościowy, obejmowała 123 osoby (tab. 2). Formularz zawierał pytania za-
równo otwarte, jak i zamknięte.

ORGANICZNICY I MIEJSCA ZWIĄZANE Z PRACĄ ORGANICZNĄ 
W ŚREMIE – WYNIKI KWERENDY ORAZ INWENTARYZACJI 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Inwentaryzacja terenowa wykazała, że w  Śremie upamiętniono wiele postaci 
i wydarzeń związanych z pracą organiczną w formie pomników i tablic (tab. 3).

Tabela 3. Pomniki i tablice upamiętniające działaczy społecznych w Śremie
Osoba Pomnik

Ks. Piotr 
Wawrzyniak

Tablica poświęcona ks. Piotrowi Wawrzyniakowi w parku miejskim im. 
Powstańców Wielkopolskich
Tablice upamiętniające księży śremskiej parafii na ścianie budynku 
kościoła pw. NMP Wniebowziętej
Tablica poświęcona ks. Piotrowi Wawrzyniakowi na ścianie budynku 
Spółdzielczego Banku Ludowego im. ks. P. Wawrzyniaka w mieście
Pomnik ks. Piotra Wawrzyniaka przed budynkiem Oddziału 
Spółdzielczego Banku Ludowego im. ks. Piotra Wawrzyniaka
Tablica patrona Szkoły Podstawowej nr 2 – ks. Piotra Wawrzyniaka na 
parterze szkoły
Tablica upamiętniająca 100-lecie Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra 
Wawrzyniaka
Pomnik ks. Piotra Wawrzyniaka przed kościołem pw. Najświętszego 
Serca Jezusa
Ławeczka ks. Piotra Wawrzyniaka na promenadzie
Galeria Wybitnych Absolwentów Gimnazjum i Liceum (postać ks. Piotra 
Wawrzyniakai Heliodora Święcickiego)

Heliodor 
Święcicki

Tablica poświęcona prof. Heliodorowi Święcickiemu na ścianie budynku 
Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego
Tablica upamiętniająca 150. rocznicę urodzin Heliodora Święcickiego 
w Bibliotece Publicznej im. Heliodora Święcickiego (ul. Grunwaldzka 10)
Ławeczka prof. Heliodora Święcickiego na promenadzie

Hipolit 
Cegielski

Pomnik patrona Zespołu Szkół Technicznych – Hipolita Cegielskiego

Dr Seweryn 
Matuszewski

Tablica poświęcona dr. Sewerynowi Matuszewskiemu na ścianie 
budynku przy ul. S. Matuszewskiego 2

Sylwester 
Szczepski

Tablica upamiętniająca Ogród Jordanowski im. Sylwestra Szczepskiego 
w parku miejskim im. Powstańców Wielkopolskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej.
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W  2010 r. upamiętniono księdza Piotra Wawrzyniaka oraz Heliodora 
Święcickiego na pomnikach-ławeczkach przy śremskiej promenadzie. Stworzony 
został również quest O wielkopolskim organiczniku i działaniach bez liku! zwią-
zany ściśle z postacią ks. Piotra Wawrzyniaka. Zachęca on do aktywnego spędza-
nia czasu wolnego, ukierunkowanego na poszerzanie wiedzy poprzez zabawę. 
W 2021 r. przy pomnikach na promenadzie oraz przy kościele pw. Najświętszego 
Serca Jezusa ustawiono tabliczki z kodami QR, które po zeskanowaniu za pomo-
cą smartfonu przekierowują do informacji o historii i działaniach postaci w for-
macie tekstowym oraz audio. W inwentaryzacji obiektów przewodnich uwzględ-
niono zarówno te, których działalność jest widoczna współcześnie (zachowano 
działalność pierwotną), jak i przystosowane do innych celów (obecnie działal-
ność wtórna) (tab. 4).

Tabela 4. Obiekty i instytucje dawnej działalności organiczników w Śremie

Osoba Obiekt dawniej Obiekt współcześnie Rok 
powstania Działalność

Ks. Piotr 
Wawrzyniak

Kasa Pożyczkowa 
Przemysłowców 
i Kółka Rolniczo-
Włościańskiego 
w Śremie
Bank Ludowy 
w Śremie

Spółdzielczy Bank 
Ludowy im. ks. 
Piotra Wawrzyniaka 
w Śremie

1873 Pierwotna

–

Kościół pw. 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii 
Panny w Śremie

1393 Pierwotna

Dawne gimnazjum 
w Śremie

Zespół poklasztorny 
Franciszkanów

XVII/
XVIII w.

Wtórna

Towarzystwo ku 
Upiększaniu Miasta 
Śrem

Towarzystwo 
Miłośników Ziemi 
Śremskiej

1887 Pierwotna

Towarzystwo Śpiewu 
Kościelnego pod 
opieką św. Cecylii
Koło Śpiewackie 
Polskie w Śremie

Śremskie 
Stowarzyszenie 
Śpiewackie im. 
Stanisława Moniuszki

1890 Pierwotna

Heliodor 
Święcicki

Gimnazjum w Śremie Liceum 
Ogólnokształcące im. 
gen. Józefa Wybickiego 
w Śremie

Pierwotna
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Trasę uzupełniają miejsca (pomniki, instytucje) upamiętnione patronatem 
historycznych postaci (tab. 5).

Zdecydowana większość obiektów, która stanowi część pozostałości po dzia-
łaniach organiczników znajduje się w starej części miasta. Wskazuje to na moż-
liwość stworzenia spójnej koncepcji przebiegu szlaku, dostępnego z  centrum 
miasta.

Tabela 5. Miejsca upamiętnione patronatem działaczy społecznych

Osoba Obiekt
Rok 

nadania 
nazwy

Ks. Piotr Wawrzyniak Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka 
w Śremie

1991

Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie 1999
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka –

Heliodor Święcicki Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego 
w Śremie

1986

Edmund Bojanowski Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Śremie

2003

Daniel Kęszycki Most Daniela Kęszyckiego 2017
Hipolit Cegielski Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego 

w Śremie
2003

Seweryn Matuszewski ul. Seweryna Matuszewskiego 1978
Źródło: opracowanie własne.

Osoba Obiekt dawniej Obiekt współcześnie Rok 
powstania Działalność

Sylwester 
Szczepski

Młyn w Śremie Budynek mieszkalny Początek
XX w.

Wtórna

Stanisław 
Malinowski

Fabryka maszyn 
rolniczych i powozów 
z własną odlewnią 
żeliwa i maszyną 
parową

Sklep E. Leclerc 1925–
1929

Wtórna

Felicjana 
Szczerbińska

Szkoła Pracy Domowej 
w Śremie

Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy w Śremie

1895 Wtórna

Źródło: opracowanie własne.
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OPINIE MIESZKAŃCÓW ŚREMU NA TEMAT KONCEPCJI SZLAKU 
PRACY ORGANICZNEJ – WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

Respondenci udzielili odpowiedzi na pytania zamknięte oraz otwarte:
1. Czy spotkał/a  się Pan/i  z określeniem praca organiczna, „praca u podstaw”, 

działacz społeczny? Tak/Nie
2. Z czym kojarzy się Panu/i określenie praca organiczna (np. osoba, działalność, 

zjawisko, miejsce, zabytek, obiekt)?
3. Co może według Pana/i przynieść utworzenie szlaku związanego z pracą orga-

niczną w Śremie?
Wyniki badań wykazały, że takie hasła, jak: praca organiczna, działacz spo-

łeczny bądź praca u podstaw były większości respondentów znane. Łącznie 82% 
uczestników badań miało wcześniej do czynienia z tymi terminami, a w grupie 
wiekowej powyżej 65 roku życia potwierdziły to wszystkie osoby. Skojarzenia 
związane z pracą organiczną dotyczyły w głównej mierze postaci (48%) takich, 
jak m.in. ks. Piotr Wawrzyniak, Heliodor Święcicki, Hipolit Cegielski, ale rów-
nież mniej znanych, zaangażowanych w działania lokalne. Należała do nich m.in. 
Felicjana Szczerbińska, która założyła Szkołę Gospodarczą w Śremie. W bardzo 
podobnej skali dla respondentów pierwszym skojarzeniem były wszelkiego ro-
dzaju działania (46% wskazań) na przykład na rzecz społeczeństwa, rozwoju go-
spodarczego, rozwoju kultury, związane z pracą charytatywną, z poświęceniem, 
pracą społeczną, pracowitością, skromnością oraz z integracją społeczną. W od-
powiedziach podkreślano głównie pracę na rzecz wspólnego dobra. Ankietowani 
wskazywali również na konkretne miejsca (18%) w Śremie, takie jak Spółdzielczy 
Bank Ludowy, Stary Młyn czy promenada, przy której znajdują się ławeczki z hi-
storycznymi postaciami Heliodora Święcickiego oraz ks. Piotra Wawrzyniaka.

W  odpowiedziach respondentów znalazły się ponadto miejsca czy postacie 
wykraczające poza region śremski, m.in. pałac rodziny Chłapowskich w Turwi, 
hotel Bazar w  Poznaniu oraz sama postać Karola Marcinkowskiego (inicjatora 
jego budowy). Część osób kojarzyła pracę organiczną z okresem historycznym 
(12%), podając XIX w. oraz pozytywizm. Respondenci pracę organiczną dostrze-
gali również w dziedzictwie kulturowym (5%), jej przejawy wskazywali w lite-
raturze (w powieściach: Lalka, Przedwiośnie), a  także w filmie (Doktor Judym). 
W odpowiedziach osób znalazły się również przykłady działalności (3%) kół rol-
niczych i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych. Ankietowani, dla których praca 
organiczna wiązała się ze środowiskiem przyrodniczym (6%), opisywali ją w od-
niesieniu do terenów zielonych (lasów/łąk).

W  odpowiedziach na pytanie otwarte: „Co może według Pana/i  przynieść 
utworzenie szlaku związanego z pracą organiczną w Śremie?” wskazywano zarów-
no pozytywne, jak i negatywne aspekty dotyczące jego funkcjonowania (tab. 6).
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Znaczna grupa ankietowanych (39%) zwróciła uwagę na możliwości związa-
ne ze zwiększeniem wiedzy i  świadomości lokalnej społeczności na temat pra-
cy organicznej oraz postaci i  działalności organiczników w  rejonie śremskim. 
Wyróżniono wątki historyczne odnoszące się do „faktów z życia śremian”. Część 
odpowiedzi (4%) dotyczyła grupy odbiorców wycieczek, wypraw, jaką stano-
wią dzieci i  młodzież, funkcji szlaku w  edukacji szkolnej oraz krajoznawczej. 
Mieszkańcy Śremu twierdzą, że powstanie szlaku zwiększy zainteresowanie 
i  sprawi, że lekcje historii będą ciekawsze dla młodszego pokolenia. Możliwość 
zobaczenia pomników, obiektów czy zabytków w  przestrzeni miasta przyczyni 
się do nauki młodzieży w sposób aktywny, poprzez doświadczanie, odkrywanie 
lokalnej historii. Wśród atutów związanych z  powstaniem szlaku mieszkańcy 
wymieniali także rozwój turystyki (15%). Respondenci uważają, że szlak stano-
wiłby atrakcję nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców, przez co może 
przyczynić się do zwiększenia ogólnej atrakcyjności miasta (8%). Oprócz walorów 
edukacyjnych i kulturowych, zdaniem mieszkańców szlak ma również potencjał 
rekreacyjny (8%). Jego trasa może być miejscem relaksu. Jedna z ankietowanych 
osób twierdzi, że malownicze położenie Śremu sprzyja rekreacji, a nauka podczas 
odpoczynku to jedna z najlepszych form czerpania wiedzy. Tego typu odpoczy-
nek sprzyja lepszemu samopoczuciu oraz poprawie kondycji psychofizycznej.

W opiniach respondentów utworzenie szlaku korzystnie wpłynie na promo-
cję miasta oraz regionu śremskiego (9%), co skutkowałoby zwiększeniem roz-

Tabela 6. Rezultaty utworzenia szlaku związanego z pracą organiczną w Śremie
Skutki % odpowiedzi

Pozytywne
Poznanie historii, zwiększenie świadomości 39
Rozwój turystyki 15
Promocja miasta/rejonu 9
Atrakcja dla mieszkańców 8
Rekreacja i spędzenie czasu wolnego 8
Popularyzacja pojęcia 7
Rozpoznawalność miasta 5
Rozwój miasta 4
Edukacja młodzieży 4
Wzmocnienie tradycji historycznych 3
Wzrost dochodów miasta 2
Zachęcenie lokalnej społeczności do działań społecznych 2

Negatywne
Wyższe koszty administracyjne 3
Większa ilość śmieci 2

Źródło: opracowanie własne, n=123.
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poznawalności w  skali ponadregionalnej (5%). Powstanie szlaku może również 
wywierać pozytywny wpływ na kontynuowanie lokalnej działalności społecznej, 
inspirować współczesnych organiczników (2%). Szlak byłby ponadto atrakcyjną 
formą popularyzowania pojęcia pracy organicznej (7%), wzmocnienia kultywo-
wania tradycji historycznych (3%) poprzez poszerzenie perspektywy spojrzenia 
na historię miasta. Powstanie szlaku wpłynęłoby w konsekwencji na rozwój mia-
sta (4%), związany ze zwiększeniem dochodów mieszkańców (2%). Niewiele osób 
(3%) zwróciło uwagę, że utworzenie szlaku wiąże się z  wysokimi wydatkami, 
m.in. wymaga zaplecza informacyjno-promocyjnego, utrzymania szlaku, dbania 
o jego stan. Kilka osób wskazało na potencjalny, negatywny wpływ szlaku na śro-
dowisko przyrodnicze, wynikający np. ze wzrostu liczby odpadów (2%).

KONCEPCJA PRZEBIEGU SZLAKU PRACY ORGANICZNEJ 
W ŚREMIE

W oparciu o wyniki kwerendy źródeł historycznych oraz inwentaryzację walorów 
kulturowych związanych z pracą organiczną w krajobrazie miasta opracowano 
koncepcję przebiegu szlaku tematycznego, łączącego punkty związane z wieloma 
jej przejawami. Szlak integruje miejsca, pomniki i tablice ukazujące pracę histo-
rycznych społeczników. Punkty na mapie oznaczone są zróżnicowanymi kolora-
mi, przyporządkowanymi danej osobie. Kształty odnoszą się do miejsc związa-
nych z działalnością organiczników oraz pomników upamiętniających daną osobę 
lub jej działalność. Proponowaną kolejność zwiedzania oznaczono numerami od 
1 do 19 (ryc. 1). Taka forma daje swobodny wybór walorów oraz indywidualne-
go wariantu trasy, w zależności od zainteresowań zwiedzających. W przypadku 
opracowania wirtualnej wersji szlaku udostępnianej na urządzaniach mobilnych 
zbiór miejsc można uporządkować tematycznie, umożliwiając filtrowanie infor-
macji dotyczących np. danej osoby czy określonego przejawu pracy organicznej. 
Na tym etapie zatem nie zaznaczono przebiegu trasy w sposób liniowy.

Proponowana trasa zaczyna się przy wjeździe do miasta od strony Zbrudzewa. 
W parku miejskim im. Powstańców Wielkopolskich znajduje się pierwszy punkt, 
gdzie upamiętniona jest postać Sylwestra Szczepskiego. Droga prowadząca przez 
starą część miasta umożliwia poznanie większości miejsc związanych z działal-
nością społeczną. Natomiast w nowej części występują monumenty upamiętnia-
jące jej przedstawicieli. Na niektórych stanowiskach widoczne są tabliczki wraz 
z kodami QR, pomniki postaci w rzeczywistych rozmiarach czy też głazy z krótką 
informacją związaną z tematem przewodnim trasy. Zwiedzanie można zakończyć 
przy Bibliotece Publicznej im. Heliodora Święcickiego.

Dystans między punktami 1–19 wynosi około 7,5 km. Mapę z  walorami 
szlaku można udostępnić w  lokalnej informacji turystycznej (IT) w nowej czę-
ści miasta, Miejskim Centrum Informacji (w  starej części miasta), Bibliotece 
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Publicznej im. Heliodora Święcickiego oraz Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
im. Heliodora Święcickiego w Śremie, a także w formie aplikacji na urządzenia 
mobilne do pobrania na stronie internetowej IT, bibliotek czy też urzędu miasta 
w zakładce „Dla Turysty”.

Ryc. 1. Propozycja przebiegu Szlaku Pracy Organicznej w Śremie
Oznaczenie punktów na mapie:
1 Skwer Zasłużonych dla Parku Prezesów 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Śrem-
skiej

2 Tablica powstania skweru ks. Piotra 
Wawrzyniaka

3 Tablica upamiętniająca Ogród Jordanow-
ski im. Sylwestra Szczepskiego

4 Zespół poklasztorny Franciszkanów
5 Dawne Gimnazjum
6 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wnie-

bowziętej
7 Bank Ludowy w Śremie
8 Tablica poświęcona dr. Sewerynowi Ma-

tuszewskiemu
9 Młyn Sylwestra Szczepskiego
10 Most im. Daniela Kęszyckiego

11 Fabryka maszyn rolniczych i  powozów 
z własną odlewnią żeliwa i maszyną pa-
rową

12 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 
Heliodora Święcickiego

13 Ławeczka prof. Heliodora Święcickiego 
wraz z kodem QR

14 Ławeczka ks. Piotra Wawrzyniaka wraz 
z kodem QR

15 Szkoła Pracy Domowej w Śremie
16 Pomnik patrona Zespołu Szkół Technicz-

nych – Hipolita Cegielskiego
17 Pomnik ks. Piotra Wawrzyniaka wraz 

z kodem QR
18 Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmun-

da Bojanowskiego w Śremie
19 Biblioteka Publiczna im. Heliodora Świę-

cickiego w Śremie
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DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

Autentyczność walorów materialnych i niematerialnych związanych z pracą or-
ganiczną w  Śremie nie wzbudza wątpliwości. Stanowi kategorię autentyczno-
ści obiektywnej (Weightman, 1987; Baudrillard, 1988; Waitt, 2000), która nie 
musi podlegać negocjacjom społecznym (Moscardo, Pearce, 1986; Cohen 1988; 
Ehrentraut, 1993; Bruner, 1994). Identyfikacja, jako osnowy dla tematycznego 
szlaku turystycznego, autentycznych walorów kulturowych związanych z  pra-
cą organiczną wykazała, że osoby, działania z  nią związane są w  dużym stop-
niu „osadzone w sieciach relacji” lokalnej społeczności. Świadczy o tym znaczna 
liczba pomników, tablic upamiętniających organiczników i  ich różne przejawy 
działalności, znajomość pojęcia pracy organicznej czy pracy u podstaw, a także 
duże poparcie mieszkańców dla utworzenia szlaku, który pozwoliłby na większe 
wyeksponowanie tej części lokalnej historii. W takim kontekście wątki związane 
z pracą organiczną nie są jedynie historycznymi „etykietami” rzeczywistości, są 
włączane raczej w „proces osadzania obiektów i ludzi w sieciach relacji” (Moore 
i in., 2021, s. 9).

Sieci relacji mogą obejmować wiele wymiarów:
1. historyczny – międzypokoleniowy w  przypadku kultywowania, rozwijania 

pracy organicznej przez mieszkańców Śremu czy poznawania lokalnej historii 
przez turystów;

2. współczesny – zarówno wewnątrzkulturowy (działania mieszkańców skon-
centrowane na lokalnej tożsamości), jak i międzykulturowy (interakcje między 
mieszkańcami a turystami). Szacunek dla społeczno-kulturowej autentyczno-
ści społeczności przyjmujących, zachowanie jej materialnego i niematerialne-
go dziedzictwa przyczynia się do międzykulturowego zrozumienia i stanowi 
jedną z zasad zrównoważonego rozwoju turystyki (UNWTO, 2022).
W  zakresie autentyczności egzystencjalnej warte podjęcia są badania wśród 

turystów odwiedzający Śrem w  momencie, gdy szlak zacznie funkcjonować. 
Pozwoliłoby to na rozszerzenie perspektywy percepcji i  interpretacji tematyki 
szlaku. Natomiast na etapie tworzenia projektu szlaku rozszerzenia wymagają 
konsultacje społeczne. W  artykule przedstawiono jedynie wypowiedzi miesz-
kańców Śremu. Konsultacje społeczne należy uzupełnić o  opinie podmiotów 
związanych ze świadczeniem usług turystycznych w  Śremie, reprezentujących 
lokalne i regionalne organizacje turystyczne, a także przedstawicieli gmin współ-
pracujących w  Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego Ośrodka 
Wspierania Małej Przedsiębiorczości, instytucji zajmującej się m.in. promocją 
i rozwojem turystyki w Śremie.

Przedstawiona koncepcja Szlaku Pracy Organicznej w Śremie jest wstępnym 
opracowaniem, mającym na celu identyfikację walorów związanych z przewod-
nim wątkiem szlaku i nastawienia lokalnej społeczności do faktu jego utworzenia. 
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Koncepcja ta nie stanowi projektu szlaku, którego realizacja wymaga ustaleń ad-
ministracyjnych, odpowiedniej strategii funkcjonowania, promowania. Jest pod-
stawą do dalszych prac nad projektem szlaku i jego wdrożeniem. Przedstawione 
walory mogą być eksponowane w formie konwencjonalnej poprzez oznakowanie 
w terenie, foldery, przewodniki, mapy oraz wirtualnej (np. aplikacja na urządze-
nia mobilne, wirtualna rzeczywistość). Omówiona koncepcja szlaku może zostać 
także wykorzystana jako część Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej, wzbo-
gacając zarówno ofertę turystyczną, jak i edukacyjną Wielkopolski i Śremu.
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