
Głaz narzutowy przy ul. Źródlanej – pomnikiem przyrody 
 

 

 
 

 

Wnioskuję o nadanie imienia oraz ustanowienie pomnikiem przyrody głazu 

narzutowego znajdującego się przy ul. Źródlanej w Luboniu. Mija dwunasty rok od 

jego znalezienia, a nadal nie podlega ochronie prawnej i zarasta, co sprawia, że nikną 

jego główne atuty – wielkość oraz wyjątkowo duża, płaska powierzchnia. Głaz jest 

największy w powiecie poznańskim ale brak statusu pomnika przyrody oraz imienia 

sprawia, że nie jest miejską atrakcją turystyczną i ustępuje popularnością mniejszym 

głazom. 

 

W Poznaniu występują 3 głazy narzutowe jako pomniki przyrody – każdy z 

nich jest mniejszy od lubońskiego. W poznańskim Ogrodzie Botanicznym znajduje się 

głaz dwukrotnie większy od lubońskiego, jednakże nie został on znaleziony w okolicy, 

a przywieziony z gminy Pełczyce w województwie zachodniopomorskim (nie został 

pomnikiem przyrody). Dotychczasowy lider w powiecie poznańskim – Głaz Leśników 

– został odnaleziony na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i tam pozostał.  

 

Trudno ocenić, który w Wielkopolsce pod względem wielkości jest luboński 

głaz. Tylko niektóre z tych obiektów są pomnikami przyrody, niektóre nie mają imion, 

inne – nie zostały jeszcze dokładnie zbadane i zwymiarowane. Dobrze by było, gdyby 

luboński głaz trafił do ogólnopolskich wykazów oraz przewodników turystycznych i 

stał się kolejnym, charakterystycznym dla Lubonia obiektem.  

 

 

Rafał Wojtyniak 



 

 

 

Historia: 

 

2007 r., wrzesień – odkrycie – ul. Wschodnia 21 

 

2007 r., 26 października – przewiezienie i ustawienie – ul. Źródlana / ul. Łącznik 

 

2007 r., 20 grudnia – ustawienie na betonowym fundamencie (miejsce docelowe) 

 

2008 r., 7 grudnia – montaż krzyża misyjnego na głazie 

 

 

Wymiary: 

 

Głaz w Luboniu Głaz Leśników (WPN) 

 

Obwód: 14 m 

Długość: 5,3 m 

Wysokość: 3,5 m 

Szerokość: 3 m 

Objętość: 24 m3 

Powierzchnia płaska: 12 m2 

Masa: 62 t 

 

 

 

Obwód: 10,5 m 

Wysokość: 4 m 

Szerokość: 1,5 m 

Masa: 20 t 

 

Głaz w Ogrodzie Botanicznym (Poznań) Głaz św. Jadwigi (Gołuchów) 

 

Obwód: 12 m 

Długość: 4,5 m 

Wysokość: 5,5 m 

Szerokość: 4,2 m 

Objętość: 54,5 m3 

Masa: 149,5 t 

 

 

 

Obwód: 22 m 

Długość: 8 m 

Wysokość: 4 m 

Szerokość: 5 m 

Objętość: 73 m3 

Masa: 200 t  

 

 

 

Fotografie – głaz od momentu wydobycia do chwili obecnej: 

  

 autorzy: Paweł Jankowiak, Piotr Paweł Ruszkowski, Rafał Wojtyniak 

 

 

Filmy – przewiezienie głazu na miejsce docelowe oraz posadowienie krzyża misyjnego: 

 

 autor: Krzysztof Szumiłowski  


