To widok Opatówka od dwustu lat niemal ten sam,
miasto namiestnika Zajączka kłania się Wam.
W bezwietrzny dzień budowle w wodzie się podwajają,
z drugiej strony ruiny Fabryki Lalek smutkiem wołają.
Na wzgórzu książę klasycystyczny pałac zbudował,
urządził park w stylu angielskim, żoną się posiłkował.
Gotycki kościół św. Doroty kolumnami otoczył,
gmachy folwarczne zbudował, nowe ulice wytyczył.

Wejdź na półkolisty mostek i jeśli chcesz byś zdrowy,
zadbaj o tężyznę fizyczną w ogródku sportowym.
Rozejrzyj się wokół, odszukaj figurkę Józefa Świętego,
możesz swą najskrytszą prośbę zanieść do niego.

Alejką wzdłuż stawu, na północ idź żwawo,
dotrzesz do drogi krajowej, tam skręcisz w prawo.
Po drugiej stronie sprzed dwustu lat budowle,
spichlerze na plony i budynki na zwierząt hodowlę.

Odczytaj napis na bocznej tablicy
„Miej Go

Idziesz w stronę rynku drogą główną, gdzie ruch wszelaki,
po lewej masz dawne niskie folwarczne czworaki,
a z prawej w dole oficynę pałacową z półkolumnami,
dawniej elegancki budynek, dziś – zobaczcie sami.

Dalszą drogę wskaże ci stary komin potężny, wysoki,
przez most na Cieni w jego stronę skieruj swoje kroki.
Jesteś przy jednej z największych niegdyś fabryk sukna,
z pięciu kondygnacji wyglądają na stawy liczne okna.
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Skręć w lewo, dawniej stała tu figura drewniana,
przez przeniesienie do nawy kościelnej uratowana.
Kopia ma w sobie drzazgę z oryginału i jego moc,

Dawniej miasto, dziś miasto ponownie,
w 1246 r. zaczyna swą pisaną historię.
Do dziś jednak nikt nie wie, skąd nazwa się wzięła,
być może to ślad opata i benedyktyńskiego dzieła.
Poznaj dzieje miasta Opatówka i lokalnych bohaterów,
skieruj swe kroki do biblioteki imienia Braci Gillerów.
Spójrz gdzie górują nad miastem dwie wyniosłe wieże,
budynek biblioteki w pobliżu każdy już spostrzeże.
Zabytkowy domek gotycki Cukierenką zwany,
dziś jest przez czytelników licznie odwiedzany.
Tutaj zaczyna się nasza po mieście wędrówka,
a na ścianie herb Zajączków,

główka.
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Stań na wprost herbu, odwróć się przez lewe ramię,
z prawej masz zabytkowy mur arkadowy i bramę.
Brama z lewej, z inicjałami, do parku prowadzi,
dawny Opatówek na tablicach obejrzeć nie wadzi.
Poszukaj wizerunku damy niezwykłej piękności,
która co noc odwiedza swoje dawne włości.

Do dziś daje nam przykład, jak zachować urodę
przez okłady z lodu, spacery oraz zimną wodę.

św. Jan trzyma w swej dłoni

dzień i noc.

Wpisz imię i nazwisko damy

Wróć do krajówki, i już rynek zwany Placem Wolności,
różnorodne budynki spotkasz na całej jego długości.
W pierwszym domu z lewej urodzili się bracia Gillerowie,
ich imiona tablica pamiątkowa obok drzwi podpowie.
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Podążaj drogą w dół, gdzie Cienia toczy swoje wody,
spotkasz tam dąb niezwykły, dziś pomnik przyrody,
a za nim most z

r., co błyszczy wśród zieleni

i jedną z największych atrakcji Opatówka się mieni.
Z mostu spójrz w prawo na wzgórze zamkowe,
gdzie w przeszłości stał zamek i budynki pałacowe.
Tu rezydowali arcybiskupi, Zajączek i inni właściciele,
dziś to miejsce, bez zamku i pałaców, powie ci niewiele.
Przez pięćset lat kościoła gnieźnieńskiego własność,
arcybiskup Skotnicki okazał mu swą przychylność.
Pobudował na wzgórzu zamek gotycki, kościół nowy,
od tej pory Opatówek odwiedzały koronowane głowy.
Wielką zmianę przyniosły napoleońskie czasy
i nowy właściciel – gen. Zajączek, na honory łasy.
Z żołnierza awansował na namiestnika księcia,
a tutaj cały klucz opatówecki był do wzięcia.
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Policz okna na najwyższej kondygnacji
.

Kolejna przecznica to legendarna ulica Św. Jana,
z kopii figury świętego Jana Nepomucena znana.
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Figurę ufundowała Radoszewska, po właścicielu wdowa
tam, gdzie jej mąż Józef, zrzucony z konia, życie uratował.
Niemieccy okupanci bez skutku zniszczyć figurę próbowali,
a opatowianie z łatwością zabrali ją i przechowali.

miniesz drogę na cmentarz – ulicę

Drogi Questowiczu,
Jeśli chcesz przeżyć wiele radości,
odwiedź dawne arcybiskupów gnieźnieńskich
i księcia namiestnika Józefa Zajączka włości.
Przez które płynie rzeczka Cienia (Trojanówka).
Są też stawy – ozdoba całego Opatówka.
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W najwyższym spichlerzu w powojennym czasie
znaleziono tajną drukarnię i przypuszcza się,
że służyła członkom antyhitlerowskiej konspiracji.
Właściciel Konrad Wünsche zginął w czasie okupacji.

Poszukaj zebry, po drugiej stronie idź ulicą krajową,

START

”
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To Józef Zajączek saksońskiego fabrykanta sprowadził,
który na dębowych palach budowlę osadził.
W dwa lata budowę gmachu głównego skończono
i pięciuset sprowadzonych sukienników zatrudniono.
Zaraz też podwoiła się liczba mieszkańców,
przybywało domów, szynków i rzemieślników.
Kolejne olbrzymie budowle, różnojęzyczny gwar
odmieniły to miasto jako Napoleona hojny dar.
Poszukaj głównego wejścia do gmachu fabrycznego.
Dziś to drzwi do ważnej instytucji znanej z tego,
że po latach nieczynnej fabryce przywróciła życie,
organizując ciekawe wystawy i koncerty należycie.
Spisz jej nazwę:
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Odwróć się, zobaczysz drzewo Dębem Wolności zwane,
drogowskaz i pomnik, tam ofiary II wojny są wspominane.
Jesteś w sercu miasta, wokół gmachy dwustuletnie,
które służyły mieszkańcom w swej historii świetnie.
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Stań przed pomnikiem między dwiema ławkami,
jasny gmach z półkolistą bramą jest przed nami.
I pamiątka 850-lecia
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a na niej
dwaj wojowie z miasta przeciw Krzyżakom wysłani.
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Jesteś na ulicy, której niemal każdy dom przeszłością woła,
mijając gazony kwietne zmierzaj w stronę kościoła.
Może uda Ci się posłuchać bicia kościelnych
,

Spisz z tablicy jedną z najstarszych nazw Opatówka.
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Skieruj swe kroki wzdłuż gmachu przed siebie po prostu,
dotrzesz do dwóch stawów, rzeki Cieni, stawidła i mostu.
To czas na odpoczynek wśród wierzb na wyspie – Kępie,
i podziwianie panoramy miasta w wolniejszym już tempie.

z których każdy ma imię i różnicę tonów.
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Wyjdź przez bramę do Cukierenki, przyjacielu mój.
Tam na dziedzińcu w lewym rogu czeka skarb twój.

Najmniejszy dzwon na górze Dorotą się zowie,
nazwę każdego niższego napis ci podpowie.
Średni

, największy

GDZIE TO JEST?
Opatówek to miasto w Wielkopolsce w powiecie
kaliskim leżące przy trasie Kalisz – Sieradz w odległości ok. 10 km od Kalisza.

,
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co brzmi najgłośniej,
bicie dzwonów rozlega się po okolicy smutno lub radośnie,

–
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Świątynia stoi na miejscu wcześniejszych od lat ponad stu,
nuncjusz Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, był tu.
Przebudowana z inicjatywy ks. Adama Marczewskiego,
parafian i ewangelickich współpracowników jego.
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TEMATYKA
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Quest przybliża uczestnikom dzieje miasta Opatówka od średniowiecza do czasów współczesnych oraz najwybitniejsze postaci z nim związane.
17

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
z siedzibą w „Cukierence” obok kościoła parafialnego.
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NA CZYM TO POLEGA?
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.

Kończysz już wędrówkę, możesz być z siebie dumny.
Na zakończenie policz na murach kościoła półkolumny.
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Miejsce na skarb

Opiekun wyprawy: Jadwiga Miluśka-Stasiak
tel. 62 76 18 209
(pn.–pt. 7.30-19.00, sob. 8.00-13.00)
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
w Opatówku
www.biblioteka.opatowek.pl
Tekst: Jadwiga Miluśka-Stasiak
Mapka: Julia Borkowska-Kulczak
Opieka merytoryczna i projekt serii:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu

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

PARTNERZY:

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questy.org.pl
www.questing.pl

www.regionwielkopolska.pl

dawniej miasto,
dziś znów miasto

POCZĄTEK QUESTU
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Poszukaj na bramie wejściowej nazwy fundującej ją wioski:

W podziemiach kościoła gen. Zajączek jest pochowany,
przez jednego z biografów złośliwie Arbuzem nazwany.
Spójrz na wieże wyniosłe i zegar satelitarny między nimi.
ściana z małą wieżą to widok poprzedniej świątyni.

Opatówek

Opatówek 2022

1,5 godz.

