Kto założył w Stęszewie pierwszą
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W czasie II wojny kościół został zniszczony,
nie był już świątynią, lecz w teatr zmieniony.
Tu po wojnie niejedną sztukę wystawiano,
a stęszewskich aktorów wielu wspominało.

Za sobą, po prawej poszukaj ceglanej kamiennicy,
co tam robiono, powiem Tobie w tajemnicy:
przed laty mąkę tu mielił stary młyn,
Teraz „moto

Wróć pasami na lewą stronę Poznańskiej ulicy,
idź w kierunku mostku i rozglądaj się po okolicy.
Poszukaj sześciu współczesnych trąb na dachu urzędu,
stań na przeciw, a ujrzysz rosnące drzewko w kręgu.

Idź teraz prosto, głównej ulicy wyglądając,
skręć w lewo, muzeum szukając .
W sąsiedztwie podcieni kiedyś zamieszkiwałem,
swoje przyszłe życie i loty tutaj planowałem.

Tam w piętnastym wieku kościół był drewniany,
pod wezwaniem św. Ducha, a później św. Anny.
Krzyż żelazny strzegł tego miejsca do drugiej wojny,
a pod nim spis powstańców stęszewskich dostojny.
Tuż przed hitlerowskiego okupanta wkroczeniem,
życie byłych powstańców uratowano listy zniszczeniem.

Mając lat 20 powołano mnie do batalionu balonowego,
I wojnę skończyłem w stopniu sierżanta sztabowego.
Wróciłem i w walkę o wolną Polskę się włączyłem,
na czele powstańców ze Stęszewa o Poznań walczyłem.

Przed Tobą rzeczka, co nosi nazwę
Stęszewskiej
START

Witaj w Stęszewie, wśród jezior i lasów,
gród to istniejący od pradawnych czasów.
Prawa miejskie król Kazimierz Wielki nam nadał,
choć niejeden znany z historii szlachcic tu władał.

Wioślarskie regaty miasto nasze rozsławiły,
sportowców i gości pociągi z całej Polski zwoziły.
Dojdziesz do niego drogą na wprost za szlabanami,
lecz śladów nie znajdziesz, wszystko zarośnięte trzcinami.
Teraz idź przed siebie do miasta, lewą stroną ulicy,
dawny majątek Chmielniki, uchyla Ci tajemnicy:

Wśród nich: Przedpełków rodu zacnego nie pominę,
Broniszów, Jabłonowskich i książąt orańskich rodzinę.
Historia trzech rodów obecna jest w herbie miasta,
mam nadzieję, że Twoja ciekawość wzrasta.
Zapraszam Ciebie do Questu „Stęszew z polotem”,
wypada bym się przedstawił: Józef Szyfter, byłem
pilotem.
Urodziłem się w Stęszewie, tu wychowałem
i o Polskę walczyłem najlepiej jak umiałem.
Wędrówkę po mieście od dworca PKP zaczynamy.
W czasie zaboru pruskiego został zbudowany,
niegdyś tu dwie restauracje gości przyjmowały,
a kolej woziła: mąkę, zboże, włókno na świat cały.
To kiedyś jeden z najpiękniejszych dworców w Polsce,
a kolej uczyniła Stęszew ważnym miastem w Wielkopolsce.
Znajdź na ścianie i wpisz nazwę ulicy przy której stoisz,
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z czasem swoją ciekawość wybranymi literami ukoisz.
Wzdłuż torów, w stronę rogatek poprowadź nogi obie,
dojdziesz pasami na ulicę, co nazwę miasta ma w sobie.
W tym czasie o Witobelskim Jeziorze posłuchaj informacji:

Za wjazdem na plac firmowy i szkołą muzyczną
jest zakład, co tradycję kultywuje włókienniczą.
Wpisz jego nazwę:

, a my
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za budynków długim szeregiem w lewo skręcamy,
na dróżce przy płocie czerwony hydrant mijamy.
Po prawej wielki dom w oddali wśród ogródków i drzew,
to była rezydencja, gdzie zarząd fabryki interesów strzegł.
By przyjrzeć się pałacowi idź dalej traktem dumny,
ujrzysz okrągłe schody, balkon i kolumny.
Zejdź teraz do ulicy, tam zielony budynek zobaczysz,
skręć w lewo, pasami dalszy kierunek wyznaczysz.

Wejdź do parku za murem, on pełen tajemnic,
poczytaj o historii i znajdź jedną z tablic,
gdzie krzyż i herb miasta się znajduje,
a w krzyżu dwa słowa, które zanotujesz.

Lotnisko wojskowe w Ławicy wspólnie z innymi wyzwoliłem,
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dawniej była jak fosa, którą pokonywali przeciwnicy.
Skąd ta nazwa dziwna? To dla wielu niewiadoma.
Źródła mówią, że pochodzi od staropolskiego słowa:
„sam”, co „nurt” znaczyło i tak się utrwaliło.
Przejdź parkingiem w lewo do kościoła farnego,
przez wieki w różnych stylach przebudowanego.
Wejdź od strony dzwonnicy na teren kościoła,
rozejrzyj się uważnie, obejdź kolegiatę dookoła.

Powyżej

Mijasz dom przez pastora niegdyś zamieszkiwany,
dzisiaj przez miejscowych „pastorówką” nazywany,
a kościół ewangelicki przez niego nadzorowany
stał po drugiej stronie, za murem ceglanym.

w czasach międzywojennych było miejscem
sportowych rywalizacji.

,

tam później w szkole lotniczej w pilotażu się szkoliłem.
Dowodziłem eskadrą w polsko-bolszewickiej wojnie,
oddałem swoje życie Polsce, poczytaj o mnie spokojnie.

Z południowej strony fary znajdziesz dwie tablice,
na jednej wieniec z liści dębowych ujrzą Twe źrenice.

niegdyś gorzelnia, browar i mleczarnia tu stała.
Później fabryka „Płótno” prężnie funkcjonowała,
co w czasach świetności kilkaset ludzi zatrudniała.
Przez tzw. „roszenie” włókna z roślin uzyskiwali,
czyli len i konopie w kadziach z wodą maczali.

” kulturę krzewi w miejscu tym.
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zawieszony,

Kto przy tablicy muzeum przystanie,
wie że magazyn

tu był, gdy trwało
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ku pamięci i modlitwie potomnych przeznaczony.

Powstanie.

Przejdź pasami na rynek, tam zagadka Cię rozbudzi,

Tuż obok tablicy jest niewielki łuk ceglany,
na pamiątkę drzwi starych tutaj zachowany.
Tu właściciele zamku z Pańskiej Góry wchodzili
I o dobro Polski wspólnie z innymi się modlili.
Czas na historię tego zamku średniowiecznego,
na wzniesieniu, za rzeką Samicą zbudowanego.
Drewniana osada bagnami i fosą była otoczona,
w XV wieku w murowaną warownię zmieniona.

Poszukaj na dachu muzeum
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Wojska szwedzkie zamek doszczętnie zniszczyły,
rody cegły na majątek Chmielniki przeznaczyły.
Tworząc nasyp kolejowy wzgórze zrujnowano,
i tak, tylko w podaniach Pańską Górę zachowano.
Znajdź ścianę przy wejściu, z tablicami czarnymi,
co kryją wiedzę o podziemiach z datami ważnymi.
Znajdź wśród nich taką, co sumę dziesięć dają,
o tym proboszczu często w szkole wspominają.
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Bramą, której święci z sercem na piersi strzegą,
opuść teren kościoła, a twe oczy dostrzegą
budynek szkoły, a na nim pamiątkową płytę.
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co rano budzi.
Niegdyś jarmarki tu się odbywały w dzień targowy,
była też stacja benzynowa i przystanek autobusowy.
Tu też wszystkich obrońców Stęszewa upamiętniono,
I pomnik na

-lecie miasta
13

postawiono.

Wielu wydarzeń świadkiem były kamienice,
wśród nich „12” niech znajdą Twe źrenice.

A teraz przenieś poniżej litery w zagadkach ukryte:
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GDZIE TO JEST?
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Znajdź witraż, a na nim słowo właśnie odkryte.
Hasło już znasz, czas i skarb odnaleźć questowy,
czy z granitu szarej bryły poszukać jesteś gotowy?
Na trawie za tobą, z prawej stoi cierpliwie,
wśród płyt, z lewej jedna wystaje z dołu chełpliwie.

Tam na wiekowej klamce dziecka głowa,
gdy drzwi zamknięte, drogę wskazać Ci gotowa.
Idź uliczką tą prosto, skoro Ci kierunek dano,
z lewej parking, tam dawniej kozami handlowano.
Na tej ulicy dawna żydowska bóżnica się mieściła,
gdzie Hanusia z Brotthmanów się modliła.
Właścicielką wielkiej firmy budowlanej była,
wiele miejsc pracy dla stęszewian otworzyła.

Wsuń ją śmiało w prawo, aż skrzyneczka się ukaże,
że potrzebny do niej kluczyk, czas wkrótce pokaże.
Unieś w górę płytę z Krzysztofem, gdzie kluczyk mały,
otwórz skrzyneczkę, tam pieczęć, co doda Ci chwały.
Przybij na questowym folderze wyjątkową pieczątkę,
schowaj wszystko z powrotem, by i inni mieli pamiątkę.
Gratuluję! Jesteś historii Stęszewa odkrywcą
i Questu „Stęszew z polotem” zdobywcą!

Stęszew znajduje się w Wielkopolsce, ok. 25 km na
pd.-zach. od Poznania przy drodze krajowej nr 5.
To niewielkie miasteczko wśród jezior i lasów,
w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

TEMATYKA
Quest przybliża historię Stęszewa i pozwala odkryć wiele nieznanych lub zapomnianych miejsc.
Narratorem Questu jest pilot Józef Szyfter.

POCZĄTEK QUESTU
Wędrówkę rozpoczynamy przy Dworcu PKP
w Stęszewie.

uwaga!
W tekście znajdują się kody QR, dzięki którym
możesz uzyskać więcej informacji. Aby
skorzystać z tej możliwości pobierz bezpłatną
aplikację kody QR. Następnie zeskanuj
telefonem kod QR umieszczony w tekście
questu. Niezbędny jest dostęp do internetu.

NA CZYM TO POLEGA?

Na końcu ulicy budynek pana Piotrowskiego,
niegdyś króla strzelców Bractwa Kurkowego.
Za tym domem koniecznie skręć w prawo.
Zieloną starą pompę odszukaj żwawo.

W czasie wędrówki będziesz rozwiązywał zadania
i zagadki, które doprowadzą Cię do miejsca,
w którym została ukryta skrzynia skarbów
z pieczęcią. Odcisk pieczęci na ulotce jest poświadczeniem zakończenia wyprawy. W Księdze
Questowiczów, którą znajdziesz w skrzyni możesz
zostawić swój wpis i podzielić się z innymi uczestnikami wrażeniami z wycieczki.

Na ulicy Grobla znajdujesz się teraz,
wodami fosy zalewanej nieraz.
Na plac zabaw trafisz prosto idąc,
zjeżdżalnie i piaskownicę widząc.
A dalej idź w lewo do
ulicy,
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tu w czasie wojny światowej mieszkali lotnicy.
Poszukaj domu z figurą Matki Boga,
dawniej miejsce dla tych, których dopadła choroba.
Stań na wprost krzyża, który drogę odnaleźć pozwala,
na szczycie budynku tego dawnego szpitala.
Skieruj wzrok na lewo, ujrzysz sanktuarium wieżę,
że do niego dotrzesz, szczerze w to wierzę.
Skręć w lewo, łukiem odbij w prawo w stronę kościoła,
gdy tam dojdziesz, obejdziesz świątynię dookoła.

Miejsce na skarb
Na zdobywców Wielkopolskich
Questów czeka Odznaka Krajoznawcza PTTK
„Wielkopolskie Questy – Odznaka
Odkrywców Tajemnic”. Szczegóły na
www.regionwielkopolska.pl

Kontakt z opiekunem wyprawy:
e-mail: queststeszewzpolotem@gmail.com
Autorzy: Grupa questowa
powołana przez Fundację
Aktywny Stęszew, złożona
z nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Stęszewie, pracowników Muzeum
Regionalnego w Stęszewie oraz pasjonatów
historii Stęszewa.
PARTNERZY:

Opieka merytoryczna i projekt serii:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu
Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questy.org.pl
www.questing.pl

www.regionwielkopolska.pl
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