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Po lewej stronie stoi pomnik znanego świętego,
przyjrzyj się uważnie, co jest atrybutem jego? 
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Rozejrzyj  się po najbliższej okolicy,
spójrz, gdzie  mieszkali szlachcica pracownicy.
Budynek przed Tobą to dawne czworaki,
uważaj bo może duch zjawi się jakiś.

To duch wojewody, ogromnych włości dziedzic,
dobry mąż, trzech synów i córki rodzic.
Rodaków swych jednoczył jakby bratanki,
wspólnie stawali do szabli i wspólnie do szklanki.

Dalszy kierunek trasy wskazują Ci pasy,
pójdziesz tam, gdzie dzieciątko patrzy.
Na początku ulicy rozejrzyj się uważnie,
nazwę tego szlaku poszukaj rozważnie.
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Po chodniku prosto idź, a zaraz dotrzesz
do kościoła drzwi. Tam zapiszesz
tego twórcę Ewangelii, co napisał przypowieści wiele,
za patrona tutaj wzięto, by miał pieczę w kościele.
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Przy wejściu do kościoła w lewo patrz,
na dwie tablice zerknąć racz.
Przez wiele lat czy pogoda, czy też słota,
o Rososzycę dbał kiedyś proboszcz
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Do drzwi kościoła plecami się obrócisz
i jak wskazówki zegara w drogę wyruszysz.
Temu hasłu podporządkował żywot swój,
nasz kochany papież, a brzmiało ono:
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One wiarę budzą w sercach mas,
do kościoła przywołują nas.
Piękny dźwięk się  roztacza po całej okolicy,
gdy dzwonią dzwony z XIX-wiecznej dzwonnicy.

We wrześniu 1939 r. mieszkańcy życie narażali,
cudem od grabieży dzwony uratowali.
Teraz do góry na trzy ocalałe patrz,
właściciela dóbr rycerskich nazwisko już masz:
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Przy kościele krzyż misyjny smutną tajemnicę kryje,
postawiono go na szlachty i księży zbiorowej mogile.
W Rososzycy przed laty okupanci grobowce zbezcześcili, 
kości zasłużonych ludzi z trumien wprost do dołu wyrzucili.

Kim byli i jakie imiona zmarli nosili?
Dowiesz się tego już po krótkiej chwili. 

Czarny kamień pamiątkowy nieopodal stoi,
imię najmłodszego zmarłego niech zapisze, kto się nie boi.
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Przejdź na tył kościoła, gdzie kostucha stuka,
tam znowu możesz spotkać znajomego ducha,
co ufundował kościół w klasycystycznym stylu,
Dom Boży, który słynie z cudów wielu.

Najbardziej niezwykły w XIX wieku się rozegrał,
gdy Ołobok dzięki modlitwie epidemię cholery przegnał.
Od tego czasu na odpust Przemienienia przybywają
młodzi i starzy, co wiary swych przodków dochowają.

Spójrz na drzwi do grobowca czeluści,
gdzie spoczywała druga żona ducha jegomości.
Z imienia właściciela weź,
nazwę jego herbu też.
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Idź dalej gdzie zagadkę kolejną grobowiec odkryje,
potrwa to ledwie jedną krótką chwilę.
Ksiądz dziekan Wróblewski sposób na Prusaków miał,
policz przez ile lat, o polskość parafii dbał: 
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Wokół kościoła drzewa rosną, 
co kwitną i pachną wiosną
i wiewiórek to domostwo.
Kiedy przeziębienie Cię łapie,
babcia Ci robi z jej kwiatów herbatę.
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Teraz tylną bramą wyjdź, a po jej prawej stronie
jest stara plebania w nowej odsłonie.
Dalej prosto wzdłuż parku podążaj
i w lewo pomiędzy drzewa spoglądaj.

Kiedyś wszystkich nas zachwycał,
dzisiaj boi się go okolica.
Mieszkał w nim Rososzycy dziedzic, 
co powodzenie miał u dziewic.

W stylu neorenesansu włoskiego zbudowany (1885)
za drzewami dość mocno teraz schowany.
W Polsce takich budowli niewiele się znajduje,
nasz dziś zaniedbany, remontu potrzebuje.

W czasie wojny okupanci tu rządzili,
Lebensborn w nim utworzyli.

Żółty budynek to początek zabawy,
tu na imprezach napijesz się kawy.
Przy Sali Wiejskiej w Rososzycy, 
znajduje się największy parking w okolicy.

Naprzeciw sali „startu” swojej wędrówki szukaj,
do bram rososzyckiej podstawówki koniecznie zastukaj.
Na starszym z budynków tej oświatowej placówki
szukaj tablicy pamiątkowej, niczym pracowite mrówki.

Z niej poznasz historię znamienitego człowieka, 
tutaj też pierwsza zagadka na Ciebie czeka.
Nasz kierownik dobry chwat,

patriota i brat.
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Wyjdź przed szkołę i na skrzyżowanie się udaj, 
stąd drogowskazu na Skalmierzyce poszukaj.
Tam przy pomniku ciąg dalszy Twej wyprawy,
odczytaj z tablicy nazwiska i litery zapisz dla zabawy.
Najpierw  z piątego nazwiska od dołu piątą literę wpisz,
a potem szukaj nazwiska pośrodku i szóstą literę spisz.
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O kąt półpełny obrót od pomnika wykonaj sprawnie,
chodnikiem pójdziesz, gdy przez ulicę przejdziesz uważnie.
Miniesz sklepy, bank oraz GS-u budynek,
jest to dzisiejsze centrum wsi, ale nie rynek.

Do krzyżówki maszeruj raźnie
i wytężaj swą wyobraźnię.

Zwożono tu najpiękniejsze polskie blondynki,
by niebieskoocy się rodzili – chłopcy i dziewczynki.

W czasie wyzwolenia mężczyźni swoje kobiety chronili,
i Sowietom na oścież drzwi gorzelni otworzyli,
ci tak się popili, że jednego ze swoich w wódce utopili.
Zgadnij jakiego budynku żołnierze wtedy nie zniszczyli?

u
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Nasz bohater kochał Polskę z całej swojej duszy, 
do powstania za Kościuszką z oddziałem wyruszył.
Funkcje dostojne godnie sprawował,
pod Napoleonem również zwycięsko wojował.
Jego pierś zdobiły ordery i szła za tym sława:
Virtuti Militari, Orła Białego i Świętego Stanisława.

Wracamy ponownie do opowieści o naszym „folwarku”,
tymczasem stanąłeś na południowym skraju parku,
gdzie stoi budynek zaniedbany, stary…
Pomyśl, co tu było i zapisz,  jak go nazywali.
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Komin piekarni zostaw za plecami
i dróżką wzdłuż betonowego płotu podążaj za nami.
Z lewej strony park okrążasz, zobacz jaki duży,
a z prawej strony pole mijasz, wszak jesteś w podróży.

Przy rozwidleniu polnych dróg kieruj się do lasu,
na nową historię masz tu chwilę czasu.

W dokumentach zapisana jako wieś prywatna
i rycerska posiadłość bardzo intratna, 
którą  w 1377 r. podkomorzy Mikołaj 
od dóbr klasztoru w Ołoboku powołał.

W czasach rzymskich  już tu ludzie żyli, 
ich osadę bowiem archeolodzy odkryli.
Zaś w średniowieczu właścicielami byli Gryfici,
budowniczowie pierwszego kościółka znamienici.

W XIII w. zameczek na wyspie zbudowano, 
taką wieżę mieszkalną stołpem nazywano.
Był też na Gniłej Baryczy młyn wodny,
dla dwóch wsi pracował młynarz solidny.

W XIV w. było to gniazdo rodowe Rososkich herbu Korab,
co nazwisko od wsi wzięli położonej wśród bagien i żab.
Warto wspomnieć o nazewnictwie miejscowości naszej,
powstała od rosochy, czyli rozwidlenia nazwy dawniejszej.

Po lewej stronie drogi, gdzieś na skraju lasu,
stoi krzyż drewniany od jakiegoś czasu.
Tu w mogile spoczywają żołnierze co z dala przybyli,
wielu dzielnych Polaków życia pozbawili.



U pana  
wojewody 
w ogródku 

PARTNERZY:

www.regionwielkopolska.pl

GDZIE TO JEST?
Rososzyca znajduje się w Wielkopolsce, w powiecie 
ostrowskim, gminie Sieroszewice.Dojechać tu 
można z Ostrowa Wielkopolskiego, w kierunku 
Grabowa n. Prosną lub z Kalisza przez Nowe 
Skalmierzyce.

TEMATYKA
Gościu drogi, zapraszamy Cię na spacer po cieka-
wych miejscach i zabytkach Rososzycy. Czekają 
tu na Ciebie zagadki i niespodzianki, poznasz hi-
storię miejscowości i dowiesz się, dlaczego jest to 
miejscowość pana wojewody. Trasę można przejść 
pieszo lub przebyć rowerem.

POCZĄTEK QUESTU
Trasa rozpoczyna się w centrum wsi, przy Sali 
Wiejskiej w Rososzycy, gdzie znajduje się bezpłat-
ny parking.

NA CZYM TO POLEGA?

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

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

1 godz.

Czas wreszcie poznać bohatera tej opowieści,
jego nazwisko szyfr poniżej mieści:
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A teraz ukłoń się pani miłej, bo w skrzyni ma skarb  
                                                                                     schowany,
gdy ją otworzy, zajrzyj do środka, by był Tobie dany.
Mała skrzyneczka, w niej piecząteczka.
Gdy nią Quest na końcu opieczętujesz
„SKARB WIEDZY O ROSOSZYCY” w swoim sercu  
                                                                                       poczujesz!

Pamiętaj, znawco Rososzycy, wędrowcze przemiły,
aby Cię tutejsze dzieci po latach chwaliły,
w pamiętniku się podpisz, do skrzyneczki go wkładaj
i o przygodzie questowej innym rozpowiadaj.

Sami jednak wkrótce życie postradali,
kiedy w zasadzkę okolicznych chłopów powpadali.
Choć z okolicy kmiecie ubogimi byli,
uzbrojeni w kosy, piki obcy oddział zwyciężyli.

Gdy znasz już tajemnicę, którą krzyż ten skrywa,
napisz kto w mogile od wieków spoczywa.
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Teraz tyłem obróć się, przestań o dawnych czasach śnić
i wciąż prosto do głównej krzyżówki idź.  
Z lewej strony mijasz park (5,27 ha) z dębami starymi,
przez kozioroga dębosza mocno zniszczonymi.

Z biegiem drogi polna ścieżyna w asfalt się zamienia.
A my wracamy do historii bajdurzenia.
W 1692 r. po pożarze świątynię odbudował dziedzic nowy:
Michał Wierzbowski. Kościół był drewniany,  
                                                                              jednonawowy.

W XVIII w. Rososzyca dwóch panów miała,
dzisiejsza ulica Ostrowska wieś rozdzielała.
A ty popatrz na pałac w obecnej aranżacji,

policz i zapisz liczbę okien najwyższej kondygnacji.

W dawnych czasach jarmarki tu organizowano
i na nich najczęściej kozy sprzedawano.
Starsi mieszkańcy do dziś to pamiętają
i  jedną z ulic kozim rynkiem nazywają.

Ty raźno ulicą beztrosko, prosto wędruj,
za parkiem  pierwszy słup po lewej stronie obserwuj.
Tu nowa zagadka za chwilę pojawi się:
Cóż to za ptaki straszą córusię i mamusię?
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Domy, które widzisz niedawną historię mają,
na dawnych ogrodach naszego ducha rozkwitają.
Dalej do krzyżówki ulic  podążaj,
i na niej piękną kapliczkę z oglądaj.

Teraz przejdź przez pasy, w lewo skręć
i prosto do znanych Ci już miejsc sprawnie pędź.
Przed znanym Ci Józefem w prawo maszeruj.
Pamiętasz drogi wędrowcze liczbę okien w pałacu?
Do budynku z takim numerem się skieruj.
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