Teraz przejdź przez pasy i spójrz na dwie ważne informacje

Tutaj dowiesz się także, jaka to ulica,
gdy odkryjesz, gdzie z numerem 1 wisi tablica:

o kąpielisku i
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Kościół św. Wawrzyńca skarpami wzmocniony,
w stylu gotyckim – zdobień pozbawiony.
Historia mało znana z kościołem jest związana:
Roku Pańskiego 1443 Jan wikary
pisze na proboszcza liczne kawały,
w świątyni wiesza te plakaty
dowodząc, że lud pniewski już wówczas był czytaty.

Jesteś w sercu miasta, gdzie informacji skarbnica
- na ogromnej tablicy niejedna skrywa się tajemnica.
Poszukaj na niej herbu – w nim zagadka się kryje:
czy za pniem dwa

Czas, by o historii Pniew opowiedzieć zwiedzającym:
założyli je Pniewscy herbem Nałęcz się szczycący.
Pierwszą wzmiankę o Pniewach w 1256 roku odnotowano.
Przyjmuje się, że w XIII w. prawa miejskie im przyznano.

Zrób krok do przodu. Widzisz ten symbol u stóp?

Na tablicy znajdziesz także katolickie cmentarze,
(żydowski był za miastem jak obyczaj każe).
Protestanci swoich bliskich koło jeziora chowali,
dzisiaj tam park zielony wita nas w oddali.

Jeśli wiesz, co to jest, szybko notatki rób:
12

W głębi piękny pałac z czasów późnego baroku,
któremu chyba nikt nie odmówi wielkiego uroku.
Dla Szołdrskich – właścicieli miasta był zbudowany,
po latach dla rodziny von Massenbach przebudowany.
Dziś to szkoła imieniem niezwykłej kobiety nazwana,
która każdemu uczniowi jest bardzo dobrze znana:

My dziś na tę przechadzkę czasu nie mamy,
ale Ciebie tam później serdecznie zapraszamy!

Idź w stronę kamienia, miniesz go bez problemu,
on służył do siedzenia mieszkańcowi niejednemu.

Dalej jeśli pójdziesz wzdłuż ceglanego płotu,
trafienie do małego kościółka nie sprawi Ci kłopotu.
Stojąc w otwartej furtce, ujrzysz kościół barokowy,
za którym się ukrywa klasztor klauzurowy.

Idąc dalej, po lewej budynek plebanii i biuro parafialne,
gdzie wierni załatwiają sprawy duchowe i moralne.
Spójrz jeszcze na kościół – czy widzisz
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Ostatnie spojrzenie i kieruj się wzdłuż muru w prawo.
Pierwsze zadanie za Tobą! Na zachętę: brawo!
Przy dziesiątym przęśle zatrzymaj się na chwilę,
w tym momencie być może zadziwisz się mile.
W oddali na prawo kościół ze smukłą wieżą się ukaże,
na której zegar ponad stuletni godzinę Ci wskaże.
Surowy ten budynek, bez ozdób i przepychu,
przez lata za świątynię służył ewangelikom.
Tutaj także niemiecką kartę historii odkrywamy:
Pniewy były Paula von Hindenburga miastem ukochanym.
Idź dalej – po drodze miniesz wejście do parku miejskiego,
którego kręte ścieżki prowadzą aż do Jeziora Pniewskiego.

gdzie domu strzeże zwierzyna niewielka:
20

,
które między cegłami znalazły schronienie?

on Ci się na pewno przyda u przygody kresu:
A
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Gdy już historii masz dość, idź w stronę kaferka,
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Spójrz, jaki ptak widnieje na frontowej ścianie,
to symbol skrywający kościoła wezwanie.
Przy okazji numer z tabliczki wpisz do notesu,

Dalej kostka granitowa i kasztany, gdzie skręcić Ci wskażą,
a po chwili numer 3 i dom zakonny z pewnością się ukażą.
My idziemy jednak teraz aż do rozwidlenia,
gdzie widok dawnych lat przywołuje wspomnienia.
Przed Tobą kościół, po prawej przepiękny szachulec,
choć złudzeniu, że to mur pruski łatwo możesz ulec.*
Vis-à-vis budynku w kratkę oczy Twe napotkają
inną budowlę – widzisz jej ozdoby? Co przypominają?
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Szybciej niż te mięczaki idźmy w górę drogi,
by po lewej trafić na dawnej organistówki progi.

Nie wiesz, czym jest kaferek? Spójrz w górę bez strachu,
tam znajdziesz okno z własnym pokryciem na dachu.
Pomiędzy słupem a pompą teraz Twoja droga wiedzie,
rynek miej za sobą, a szlak Cię nie zwiedzie!
Zanim przejdziesz przez pasy, sprawdź proszę dokładnie,
czy nr domu z liczbą okien na piętrach sumuje się ładnie?

Idź dalej, a zobaczysz dzwony piękne tony wydające,
codziennie ku radości mieszkańców dzwoniące.
Zejdź na miejsce, gdzie tysiąclecie się skończyło,
na dole odwróć się i policz – ile schodów tam było?
B

Idź teraz pod budynek blankami bogato zdobiony,
zobaczysz, jaką nazwę chór nosi wielokrotnie nagrodzony:
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Zatrzymaj się pod balkonem i spójrz na rynek brukowany,
czy jest pusty dzisiaj, czy straganami pozasłaniany?
Szukaj gniazda wyłaniającego się zza kamieniczki dachu,
jaki ptak je uwił i siedzi w nim bez strachu?
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* Szachulec to typ ściany szkieletowej wypełnionej głównie
gliną, natomiast mur pruski – cegłą.

do miasta odkryjesz?
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Przy kościele od wieków średnich szkoła też działała,
która w XVI wieku owoc wspaniały wydała:
Wojciech z Pniew po latach nauk wielu
krakowską uczelnią kierował, a o tym wie niewielu.

Pniewy – miasto Pinne zwane też w przeszłości
– tu losy się przeplatały wielu narodowości.
Stań w bramie ozdobnej: z dala wysokie drzewa Cię witają,
do poznawania pniewskich tajemnic serdecznie zapraszają.
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– przyznajemy Ci rację!
Jeśli z innym questem chcesz przygody zasmakować,
poszukać informacji o naszej patronce możesz tam
spróbować.
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Idąc przez bezpieczną zebrę, szukaj domu z wykuszem,
pod nim stań i posłuchaj, zanim dalej ruszysz.
Witamy w dzielnicy żydowskiej, a w niej główna ulica
dzisiaj wieszcza nazwę nosi
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Dawniej jednak po niemiecku Langestrasse zwana,
przez starszych braci w wierze licznie zamieszkana.

Przejdź przez pasy, tam z balkonem kamienica,

Hasło jest już jasne nie tylko dla wybrańców:
za nami podróż

na jego balustradzie gwiazdy

Zrób parę kroków w przód – już widzisz synagogę.
Każdy wierzący z pewnością znał do niej drogę!
Spójrz w górę budynku – tam się czas zatrzymał.
Widzisz święte tablice, które Mojżesz otrzymał?
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Jak widzisz, Pniewy wiele tajemnic skrywają,
niektóre nieodkryte na razie pozostają.
Mieszkali tu Polacy, Żydzi i Niemcy,
ich wspólną historię chcemy upamiętnić.
Dzisiaj w naszym mieście każdy mile jest widziany
i na pewno z szacunkiem będzie traktowany.

Wiemy, trudne pytanie, a oto wyjaśnienie:
to absyda – świętej księgi, zwanej Torą, schronienie.
Po lewej była mykwa – łaźnia, a naprzeciwko szkoła,
której dziś niestety nikt już zobaczyć nie zdoła…
Kieruj się w prawo i w górę, rynek przejdź na skróty,
chyba że między straganami trzeba będzie kluczyć.
Po przeciwległej stronie wstąp na ul. Ducha Świętego.
Czy widzisz gdzieś okno w kształcie żagla niewielkiego?

Pniewy – miasto w powiecie szamotulskim, na skrzyżowaniu dróg DK 92 i DP 187.

Start: przy bramie pałacu, ul. św. Ducha 11.

Na czym to polega?
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Znajdź teraz wąską uliczkę i przejdź przez nią śmiało,
mnóstwo ciekawych miejsc nam przecież zostało.
Po wyjściu z uliczki skręć w prawą stronę drogi,
co to za wybrzuszenie na tyłach synagogi?

Wyprawa opowiada o dawnych Pniewach, w których
mieszkali razem Polacy, Żydzi i Niemcy.

Gdzie to jest?
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– to nie tajemnica.
(Jeśli chcesz, gwiazd możesz tam poszukać,
lecz uważaj, by kwiatom nie dać się oszukać!)
W tym niepozornym budynku dawniej rabin mieszkał
– bardzo ważna postać wśród żydowskich mieszczan.

Tematyka

Jeśli masz ochotę, skarbu na płocie poszukać możesz,
a otworzyć skrzynkę ten ciąg cyfr Ci pomoże:
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W czasie wędrówki uczestnik zabawy rozwiązuje
zadania i zagadki, które doprowadzą do ostatniego
punktu, w którym jest ukryty „skarb” w postaci
pieczęci. Przystawmy ją poniżej w miejscu na skarb
i schowajmy do skrzyni skarbów dla innych
uczestników zabawy.
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Idź przed siebie, podziwiając niezwykłe kamienice.
Na jednej z nich ozdobne romby – zdołasz je policzyć?
C

Idąc dalej prosto, miniemy

ulicę,
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która w nazwie dawnego zawodu skrywa tajemnice.
Po chwili budynek z napisem „Jutrzenka” nas wita.
Poznasz na pewno od razu – to dawny miejski szpital.
Przy nim ostatnią zagadkę Ci zadamy:
jaki zakon na tabliczce został uhonorowany?
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