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Nieskażona przyroda i jedyny garncarz

G

rodziec to piękna gmina położona przy drodze wojewódzkiej Turek-Jarocin. Największym jej bogactwem
są nieskażona przyroda i lasy zajmujące 37,3 proc. powierzchni.
Dużą atrakcją dla turystów jest Ośrodek Edukacji Leśnej w
Nadleśnictwie Grodziec, pełniący funkcję zarówno edukacyjną,
jak i rekreacyjną. Ochronka dla zwierząt i ekspozycja w Izbie
Edukacyjnej daje możliwość zapoznania się z rzadkimi okazami
fauny i flory oraz przyrody nieożywionej w postaci spreparowanych eksponatów. W ośrodku znajduje się także „Model kopalni
węgla brunatnego”, przedstawiający problematykę eksploatacji
odkrywkowej zasobów naturalnych oraz działań rekultywacyjnych. Można tu wypożyczyć rower i udać się na wyprawę
w poszukiwaniu skarbów natury
wytyczonymi i oznakowanymi
ścieżkami.
Warto podążyć ścieżką przyrodniczo-leśną „Bocian” w Leśnictwie Królików, przebiegającą
przez uroczysko leśne o nazwie
„Bocian”. Gniazduje tam stroniący
od ludzi bocian czarny.
Ośrodek Edukacji Leśnej poza
swoją rolą popularyzowania wiedzy przyrodniczej staje się lokalną
atrakcją turystyczną przyciągającą coraz więcej odwiedzających z
całego kraju.
W Grodźcu znajduje się ciekawy park krajobrazowy, w którym wśród wielu starych drzew wyróżnia się grupa 9 chronionych dębów o obwodach od 450 do 650 cm i wysokości 28-30 m.
Do pomników przyrody zaliczamy także w miejscowości Królików – lipy drobnolistne, a w miejscowości Stary Borowiec – dąb
bezszypułkowy. W północnej części parku położona jest aleja
grabowa, ciągnąca się przez około 100 m, utworzona przez ok.
60 sędziwych drzew o wysokości do 24 m. Aleja grabowa w całości chroniona jest jako pomnik przyrody. Na łące obok parku
rośnie dąb szypułkowy o obwodzie 550 cm i potężnej koronie.
Wśród zabytków, które powinien zobaczyć każdy turysta odwiedzający gminę, należy wymienić m.in. kościół parafialny
pw. św. Michała Archanioła w Królikowie, pierwotnie gotycki
– prawdopodobnie z XV w., odbudowany w XVIII w. w stylu
barokowym, jego wnętrze stanowi prawdziwą ucztę nie tylko dla znawców sztuki; zespół pałacowo-parkowy w Grodźcu
(powierzchna 16.12 ha), gdzie znajduje się pałac z sześciokolumnowym portykiem z XVII w., oficyna o skromnych cechach
klasycystycznych z XIX w. oraz park krajobrazowy ze śladami
osiemnastowiecznego założenia regularnego z wieloma po-

mnikami przyrody; kościół parafialny w Grodźcu (XIX w.); zespół dworski w Biskupicach, gdzie obecnie mieści się Szkoła
Podstawowa oraz park dworski z połowy XIX wieku.
Twórcą kultury z gminy Grodziec jest Józef Dzieciątkowski
z Czarnegobrodu – najprawdopodobniej jedyny garncarz w
Wielkopolsce i jeden z ostatnich prawdziwych w Polsce. Kontynuuje rodzinne tradycje, które na pewno sięgają pradziadka.
Garncarz ma dziś już około siedemdziesięciu wzorów różnych
wyrobów – od skarbonek i ikeban po duże donice i butelki.
Pracownię pana Dzieciątkowskiego odwiedzają zarówno osoby zainteresowane kupnem naczyń codziennego użytku, jak i
wycieczki tropiące ślady kultury regionu. Niewątpliwą atrakcją wizyty w pracowni garncarza jest pokaz lepienia garnków.
Turyści poznają również tajniki
wypalania glinianych naczyń.
Proces ten odbywa się w piecu,
który jest dziełem pana Dzieciątkowskiego.
Przez gminę Grodziec przepływa rzeka Czarna Struga. W
jej rozlewisku postanowiły osiedlić się bobry, które są w Polsce
gatunkiem chronionym. Dzięki
swojej inteligencji i inżynierskim
zdolnościom przystosowały środowisko w okolicach Janowa do
swych potrzeb. Żeremia i tamy
zobaczyć może każdy. Jednakże
dostrzec bobra jest w stanie tylko wytrwały turysta, znający
zwyczaje zwierząt.
Czyste powietrze oraz pełne grzybów i jagód lasy grodzieckie są także niewątpliwą atrakcją turystyczną. Powstają pierwsze gospodarstwa agroturystyczne. Nowocześnie wyposażone
pokoje witają już pierwszych turystów w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Lipą” w Janowie. Wyśmienitą kuchnię i nocleg oferuje także „Bar Madera” w Królikowie. Mamy nadzieję,
że również inni rolnicy zdecydują się na rozwój swych gospodarstw właśnie w tym kierunku.
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rodziec to teren, gdzie rolnicy zajmują się pszczelarstwem. Stanowi ono źródło dodatkowych dochodów dla
wielu rodzin, a miód z naszych pasiek znany jest na terenie całego kraju.
Przez gminę Grodziec przebiega na odcinku około 6 km
oznakowany, rowerowy szlak turystyczny pod nazwą „Rowerowa szóstka” szlak czerwony (Grodziec, Rzgów, Golina, Stare
Miasto, Tuliszków, Rychwał, Grodziec długość 100 km) oraz
oznakowany szlak konny.

