
A jeśli odwiedzasz nas wiosną lub gorącym latem,
zobaczysz słoneczniki, które były ulubionym kwiatem

Urszuli, która mawiała, by być jak one i rozsiewać
promyki ciepła, światła, Bożego szczęścia i …śpiewać!
Zgadniesz zatem pewnie, że w dni świąteczne,
słychać chór nazwany Promyki Słoneczne.

Józef za Tobą, Ty zmierzaj w stronę prawą
gdzie Matka powozem jeździła aleją lipową.
Ku figurze Maryi Najświętszej pospieszaj w duchu ubogi,
w murze z Francji przywiezione, stacje krzyżowej drogi.

Policz płaczące niewiasty na VIII stacji.

Jest ich , a wszystkie pełne gracji.
Zauważ również, że jedna stacja kształtem się różni!
A dlaczego? Zrozumieją to wszyscy podróżni!

Zatem odszukaj ją, to stara brama wjazdowa,
a naszej drogi niestrudzonej już prawie połowa.

Liczba to rzymska lecz Ty zapisz arabską
i zmierzaj dalej, bo wśród drzew się zaraz wyłoni
piękny bluszczowy gaj widoczny jak na dłoni.

Po prawej krzyż Pański, gdzie zmęczony podróżą
możesz odpocząć pod koroną drzew dużą.
Lecz cóż to, śmiech wesoły? To plac zabaw dla dzieci,
a dalej w murze policz uważnie: dwanaście ich świeci,

To wokół Matki Bożej „w słupku”.
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Zapisz czym prędzej, byś nie stracił wątku.

Jeśli wędrujesz w upale lub deszczu siarczystym
przed Tobą ogromny baldachim w geście uroczystym
rozpościera swe ramiona, a wielki pień w literę V,
biolog to drzewo 

E M   zwał.
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Teraz dalej ukrytą drogą w żywopłocie
do Madonny pniewskiej pędź w czoła pocie.
Mozaika na tyłach budynku papieża Piusa X-tego,
a zarazem kaplicy nowicjatu zamkniętego,
to piękna ozdoba u wejścia do dużego ogrodu;

Matka Boża karmiąca
1 20

                                                                                                           i ratująca od głodu.

W prawo nie idź bo tam wśród drzew zastany
krzyż skromny oraz pustelnia św. Anny,
gdzie w ciszy medytują pielgrzymi, obiecuję!
Ty idź w lewo, tam dwa budynki Ci wskazuję.

Witaj! Gotów na przygodę nowy Przyjacielu?
Jam jest s. Zaborska, wierna Alina dla niewielu.
Wspomnienia o Matce Urszuli zebrałam
i właśnie dlatego Cię tutaj przywołałam.

Była to hrabina co wielką świętą została
i Pniewy, jej miejsce na ziemi, bardzo ukochała.
Zatem ruszajmy; czas jej dzieło poznawać,
hasła układać i drogocenną pieczęć zdobywać.

Spójrz przed siebie, tam dom ocalały,
gdzie niegdyś dziewczęta internackie sypiały.
Poszukaj dat jego powstania, w górze widnieją.

Znalazłeś? Dziś sypialnie sióstr tam istnieją. 2

Pielgrzymie, ku domu św. Józefa skieruj swe kroki,
tam wznieś oczy ku górze na płaskorzeźby uroki.
Oto mąż, który chrześcijaństwo wprowadził,
spożywaniu końskiego mięsa w Norwegii zaradził.

Wreszcie zniósł niewolnictwo, a dziś w koronie
opieką otacza pierwszy dom w Matuchny gronie,
zakładem św. Olafa zwany, którego zakupu cena
spadła na konsula norweskiego Stolt-Nielsena.

Idziemy do Olafa – pniewianie do dziś mawiają,
absolwentki dawnej szkoły olafitkami nazywają.
Przybyszu, czas nieubłaganie goni,

zatem mów, co Olaf dzierży w lewej dłoni?
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Teraz kieruj swe stopy w św. Urszuli ulicę.
Jesteś coraz bliżej, zaraz zobaczysz kaplicę.
Wpierw jednak spójrz na balkon i filary.

Jest ich   bo dźwigają ciężary.
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Mijasz mur wysoki, a tam ogrody i cienie
oraz infirmeria – chorych sióstr schronienie.
A teraz stań przed wrotami kaplicy, gdzie powitanie
Pójdźcie do mnie wszyscy – Pana Jezusa zawołanie.

Spójrz w górę, nad Matką Najświętszą dzwon mały,
lecz jeszcze jeden jest w pobliżu, bardziej okazały.
Odnajdź go i zapisz jego imię w łaskawym geście.

Masz już? A jakże,
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                                                                                      ukochana w całym mieście. 

Czas iść na FURTĘ, do wejścia klauzury klasztornej,
zamkniętej części domu w tradycji zakonnej,
gdzie nie mają wstępu z zewnątrz osoby,
zatem zważ na swe zachowanie, godne oby!

Poproś o drogę do celi, niegdyś spiżarni, zaiste,
gdzie dziś znajdziesz rzeczy świętej osobiste:
pamiątek bez liku, ordery zasług i honoru wielkiego
jak Krzyż Oficerski Odrodzenia Polskiego,

którym Matkę sam Prezydent Mościcki odznaczył,
gdy Urszuli wielkie zasługi dla ojczyzny zobaczył.
Teraz popatrz dokładnie a zapamiętasz,

co wisi pod Maryi ikoną?
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A w nim Matki dzień pobytu ostatniego,
przed wyjazdem z Pniew do Rzymu samotnego.

Wkrocz do kaplicy, do przodu, bądź śmiały,
po prawej jest sarkofag z piaskowca cały biały.
Niegdyś tam był ołtarz; tak maleńka kaplica
przyciągała bowiem Boga spragnione lica.

Wszystko co widzisz po Twej lewej stronie,
zostało zbudowane przez siostrzane dłonie.
Ukrzyżowanie Velázqueza było natchnieniem,
by Matka odmalowała kopię z powodzeniem.

Odczytaj jej motto, spójrz na uśmiechnięte oblicze,
na wota za otrzymane łaski, których nie zliczę.
W ciszy i z uwielbieniem podejdź Przyjacielu,
oddaj cześć Świętej i pomódl się za wielu.

Po chwili zadumy idź w prawo do kaplicy okrągłej
ze świetlikiem w dachu i choć nierozległej,
znajdziesz tu relikwie świętych, którzy modlitwami
dbają o dzieło Urszuli, obdarzając je dobrami.

Poznajesz ich? Być może właśnie podziwiasz,
w jak zacnym gronie świętych przebywasz.
Wychodząc z budynku kieruj się do Matczynej figury.
A tam zagadka! Kto zgadnie? No który?

Co Mateczka w dłoniach trzyma?
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Odwracając się znajdziesz kaplicę.
Budynek po lewej, składam obietnicę,
zwany dawnej dostojnie willą Rabigera,
kiedy go Matula w 1920 roku odbiera.

Rozejrzyj się dookoła a zobaczysz gmach wielki,

Dom Matki
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gdzie mieści się scena iście teatralna,
a w podziemiach wystawa muzealna
o życiu Matuchny i jej zgromadzenia,
wspólnych sukcesach i powodzeniach.

Ciekawyś? Wejdź z urszulanką-przewodnikiem,
a poznasz życie św. Ledóchowskiej pewnikiem.
Jeśli spojrzysz za figurę, za moją namową,
stołówkę na końcu podwórka znajdziesz nową.

Dom to św. Jana Pawła II, papieża naszego,
co ogłosił Matkę świętą dla świata całego
w niedzielę 18 maja 2003 r. w Watykanie
i śmiem twierdzić, że było to godne zachowanie.

Odszukaj teraz, podejdź i się zatrzymaj
przy figurze św. Józefa z Dzieciątkiem i laską pielgrzyma.

Za figurą szklarnie, po prawej internat szkolny.
Dom to św. Aniołów. Może znajdziesz pokój wolny?



Dom Piusa X, który z Matulą współpracował,
zakon wspomagał i często dotował.
Dziś nowicjat, niegdyś Kolegium Małe,
czyli dla chłopców seminarium całe.

Obok dom św. Franciszka, zwierząt przyjaciela.
Jak o nie dbać, w nim znajdziesz nauczyciela.
Powoli chodnikiem wracaj, już moja w tym rola,
byś dotarł do św. Rodziny czyli do przedszkola.

Dalej miniesz mały budynek, patronuje mu św. Marta,
opiekunka sprzątaczek, co wspomnienia jest warta.
W domu tym siostry dbają o habitów czystość.
Co to za miejsce? Pralnia, toż to oczywistość!

Dalej po lewej garaże a za nimi malutki budynek
św. Kalasantego, ducha oświaty, stawiam przecinek.
Stój! Oto budynek szkoły po Twej prawej,
św. Stanisława, patrona młodzieży żwawej,
willą Schwalbego w dniu zakupu zwaną.
Siostry z Niemcami i komunistami walczyły o nią.

Aż po 28 latach udało się ją reaktywować,
by wiele pokoleń uczniów móc w niej edukować.
Były tu technikum, szkoła gospodarcza,

gimnazjum, , słów mi nie starcza.
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Spójrz teraz za siebie na klomb ogromny.
Piękny on jest bardzo i wcale nieskromny.
Idź zgodnie z ruchem wskazówek zegara
i wypatruj uważnie, żadna to ofiara.

Dwanaście zdobi kolejny przystanek,
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dom św. Anieli, założycielki Urszulanek,
co dążyła do Kościoła katolickiego odnowy
przez pielgrzymowanie, wolontariat i mowy.

Nie uwierzysz, była tu raz rozwalona szopa,
internat dla chłopców, tu gdzie Twoja stopa,
a dzisiaj zaciszny Dom Pielgrzyma,
gdzie każdy choć raz na chwilę się zatrzyma.

Na szczycie logo zakonu urszulańskiego
Serca Jezusa Konającego.
Obchodząc klomb, zauważ mur mały,
w jedną przerażającą noc powstały.
Siostry mówiły, że drogiej kaplicy nie oddadzą
i tak uchroniły ją przed komunistyczną władzą.

Tutaj kończy się nasza wyprawa
i zaraz rodzi się pewna obawa,
bo nie zdołałam pokazać wszystkiego,
a piękna jest tu naprawdę wielkiego.
Ale czy aby hasło całe odgadłeś?

Partnerzy:

Gdzie to jest?
Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej znajduje się 
na terenie domu macierzystego Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach,  
ok. 50 km od Poznania.

Początek questu:
Parking sanktuarium na ul. Wiśniowej.

Czas przejścia: ok. 60 minut

Tematyka
Quest przybliża podróżnikowi działalność świętej 
Urszuli Ledóchowskiej oraz dzieje sanktuarium i jej 
szkoły. Prosimy aby nie zwiedzać kaplicy w czasie 
mszy św. Informacje dot. godzin mszy i nabożeństw 
znajdują się na www.sanktuarium-pniewy.pl/msze

Na czym to polega?
Wędruj z s. Aliną Zaborską, wieloletnią przyjaciółką  
i współpracownicą Matki. Podążając szlakiem na ma-
pie, szukaj ukrytych wskazówek, aby odgadnąć hasło  
i zdobyć pieczęć.
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Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka Odznaka 
Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka 
Odkrywców Tajemnic”.

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.com.pl, 
www.questing.pl

Hasło:   
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Zatem ostatniej próby godzien jesteś.
Tutaj zlicz wszystkie odkryte liczby:

+ + =

a szyfr do kłódki dostaniesz, to fakt oczywisty!

Do Domu Pielgrzyma zajrzyj, ufam nie po raz ostatni,
a szyfr tam znajdziesz i pieczęć – skarb dostani.
Na koniec wstąp na cmentarz
a być może zapamiętasz,
że na grobach jednolitych
o krzyżach drewnianych
„s. Maria…” na pierwsze widnieje,
potem własne imię. Tak się tu dzieje,
gdy dziewczęta serca Panu oddają
i urszulankami na zawsze zostają.
Rząd I-wszy, grób 10-ty po prawej, znajdź może,
i jak mawiają pobożni, Szczęść Boże!


