
START Murowana Goślina zawsze tolerancyjna była,
dlatego w swe granice różne wyznania wpuściła. 
Prawie dwadzieścia lat kościół św. Ducha wznoszono,
wiele nabożeństw tam odprawiono.

Podejdź doń, po drzwi prawej stronie, 
znajdziesz reper – okrągły znak na ścianie.
Z pomocą takich znaków geodeci pracują
i mapy terenu dokładnie rysują. 

Zapisz wszystkie cyfry, które na nim odczytałeś
niezłą zabawę przy tym dziś miałeś.

,
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Gdy wszystkie cyfry zgrabnie zsumujesz, 
wynik w kratki zapiszesz i dalej pomaszerujesz.

Słownie:
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To wszystkie zadania z okrągłego reperu, 

wróć teraz na chodnik i szukaj numeru.

a
Pod numerem domu znajdziesz nazwę ulicy, 
przepisz ją poniżej z niewielkiej tablicy.
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Budynek z czerwonej cegły w oddali stoi,
w którym od dawna od młodzieży się roi. 
Dobre zawody tutaj zdobywają  
i domy rodzinne szybko opuszczają.

Na szkole widoczna jest budowy data,
a jej druga cyfra to poniższa krata.
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Kierunek drogi w lewo obierasz
i do skrzyżowania nogami przebierasz.
Synagoga na rogu kiedyś tam stała,
wyznawców judaizmu do modlitwy wzywała.

Obok Polaków, Żydzi i Niemcy mieszkali,
wszyscy razem dobrze się dogadywali.
Ulica Rogozińska Żydowską kiedyś była,
najlepszych rzemieślników różnych fachów gościła.

Przejdź na światłach i w lewą kieruj się stronę,
miń budynek straży, od której masz ochronę.
Ochotnicy od 1882 roku życie swe ryzykują,
i mieszkańców naszej gminy od pożarów ratują.

Za chwilę skręć w prawo w pierwszą ulicę powoli,
tam mały ruch na spokojny spacer Ci pozwoli.
Idź wzdłuż ulicy, jak prowadzi droga,
aby na rozdrożu nie ogarnęła Cię trwoga.

Ona Cię poprowadzi, nie skręcaj na boki,
prosto przed siebie dziarsko stawiaj kroki.
Zobaczysz koguta na dachu, na jednej stoi nodze,
to znak, że na dobrej ciągle jesteś drodze.

Numer domu zapisz, przyda się być może,

idź dalej aż w końcu osiągniesz rozdroże.
Przed mostem budynek starego młyna się wznosi,
i kolejne zadanie samo aż się prosi.

Od 1903 roku napis na nim widnieje,
który przypomina poniemieckie dzieje.
Chcieliśmy ułatwić Tobie zadanie
i część liter wpisaliśmy w rozwiązanie:

M Ü H L E
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Przez mostek przechodzisz, na ulicy NA STOKU  
                                                                          się znajdujesz,
skręcając pewnie w lewo w historię miasta dalej  
                                                                         się wczytujesz. 

Goślińska ziemia do najstarszych w Wielkopolsce należy,
o czym przypomnieć trzeba nie tylko młodzieży.
Kiedy wykopaliska archeologiczne tutaj czyniono,
motykę z poroża renifera i toporek rogowy znaleziono.

Droga jest długa – niech Cię to nie niepokoi,
idź nią dalej: niespiesznie, powoli,
rozglądaj się wokoło: na lewo i w prawo,
czy to questowanie jest dobrą zabawą? 

Witaj Wędrowcze w naszej mieścinie,
która z widowisk historycznych słynie.
Zapraszamy na spacer w nasze skromne progi,
na końcu którego skarb znajdziesz niedrogi.

Na dworcu kolejowym się spotykamy
i stąd na naszą wędrówkę ruszamy.
Po lewej stronie trzy bloki się wznoszą,
nazwisko wielkiego gośliniaka noszą.

Król Grecji jego zasługi docenić raczył
i wybitnego hellenistę orderem odznaczył.
Podejdź do bloku, znajdź tabliczkę małą
i nazwisko jego wpisz czcionką wspaniałą.
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Cofnij się na chodnik. Idź dalej wzdłuż płotu,
by nie robić sobie większego kłopotu.
Drzewa mijasz w liczbie być może pechowej,
a za chwilę dojdziesz do budowli nowej.

Dom po prawej czarnym płotem ogrodzony,
nutkami ładnie został ozdobiony.  

1      na furtce wita gości, 

zanuć melodię – to powód do radości.
Jeśli nuty czytasz możesz sobie nucić, 
a jeśli nie – na naszą ścieżkę wrócić.

Na rozwidleniu idź w lewo, budynek po prawej Cię  
                                                                                zauroczy,
kiedy na własne zobaczysz go oczy.
Idź dalej w stronę budynku,

tuż przy parkingu
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                                                                         się znajdują, 
które swym zakwitaniem maturę zwiastują.

Dalej za nimi dęby pamięci uczniowie posadzili, 
na cześć gośliniaków, którzy w Katyniu nie przeżyli. 
Na miejscu cmentarza żydowskiego szkołę wzniesiono,
ale jego historię w licznych projektach utrwalono.

Ich uczestnicy starą macewę odzyskali
i wraz z tablicą pamiątkową wkopali.
Podejdź do schodów, zatrzymaj się na górze, 
by zobaczyć osiedle Zielone Wzgórze.

W latach 80-tych ta część miasta powstała,
i nowych mieszkańców nam pozyskała.
Zejdź ostrożnie schodami, przejdź na drugą stronę
i ostatni raz spójrz w macewy stronę.

Znajdź symbol pokoju przez uczniów zrobiony,

w jakiej ramce jest przedstawiony?
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Kieruj się przez rzeczkę, która Trojanką się zowie,
kto skręci w Kochanowskiego ten zaraz się dowie,
że w 1841 roku dla Witterfeldów pałac piękny tu powstał,
dziś wymaga już niestety remontu od podstaw.

Otoczony parkiem, blisko centrum stoi,
a jego kiepski stan mieszkańców niepokoi. 
Przy drzewie, „schodami” podejdź do góry,
omijając ostrożnie wszystkie w ziemi dziury.

Wchodząc od tyłu, podejdź do pałacu
i zaraz przed frontem stań nie tracąc czasu.

Park go piękny otacza, w którym rośnie stare drzewo,
przymocowana została tabliczka do niego.
Napis z niej odczytaj, litery wpisując
i w stronę przedszkola dalej się kierując.
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Drzewo to cisem jest nazywane,
a jego ścięcie surowo karane. 
Niegdyś łuki z cisów wyrabiano, 
od czasów Jagiełły ochroną otaczano.

Idź prosto przed siebie, Urząd Miasta mijasz
i na główną ulicę zaraz się przebijasz.
Gdy do niej dojdziesz, idź dalej w lewo, 
nie rzuci tu cienia ani jedno drzewo. 

W stronę rynku maszerując, kieruj wzrok na drugą stronę, 
tam jeszcze na jedną zagadkę Ci pozwolę.
Na jednej z kamienic głowę zwierza umieszczono, 
w ten sposób rodzaj sklepu tutaj ogłoszono.
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GDZIE TO JEST?

Murowana Goślina – miasto położone ok. 25 km  
na północ od Poznania, w otulinie Puszczy 
Zielonki.

TEMATYKA
Wyprawa prowadzi przez najważniejsze zabytki 
Murowanej Gośliny opisując krótko historię 
miasta.

POCZĄTEK WYPRAWY

Dworzec PKP w Murowanej Goślinie.

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 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
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Poszukaj ławeczki, usiądź na niej wygodnie,
by litery do hasła wpisać swobodnie.

Jeżeli pieczęć to nagroda dla Ciebie za mała,
wrzuć tu swój adres a wtedy nagroda będzie wspaniała.
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Zapisz nazwę rzemieślnika, 

który z tego jasno wynika!
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Ponad sto lat temu Polska wolność odzyskała
i tutaj, w Murowanej Goślinie krew też się polała.
Mieszkańcy tego miasta dla nas dobra chcieli 
i bez namysłu w powstaniu za broń sięgnęli.

Na pamiątkę tego wydarzenia w centrum pomnik stoi,
nim do niego dojdziesz w cierpliwość musisz się uzbroić.
Na liście Powstańców zatrzymaj swe oko

przeczytaj, że
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                                                                     unieśli wysoko.

Kościół, który na rynku stoi, w 1605 roku wybudowano,
kamienie ze starej wieży pod fundamenty mu wkopano. 
Znajdziesz w nim gotyckie rzeźby i dawne obrazy, 
które dla wiernych mieszkańców są bez skazy. 
W XVIII wieku prezbiterium Pompeo Ferrari  
                                                                     zaprojektował,
czym wszystkich mieszkańców oczarował. 

Na zewnątrz kościoła w ścianę wmurowana
tablica nagrobna dawno fundowana.

Tu leży wielmożna pani
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kamienny sen na wieki ją otula.
Dziwnych liter i skrótów wiele tu zastosowano,
niech Cię to nie dziwi – kiedyś tak pisano.

Przyjrzyj się uważnie, czegoś jej brakuje, 
nikt z żyjących już jej nie uratuje.

Brakuje
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Przy rynku stoi ratusz z zegarem na wieży
pod nim jest herb miasta. 
Niech sprawdzi, kto nie wierzy!

W 1593 roku Murowana do Rozdrażewskiego należała,
do dzisiaj z herbem „Doliwy” się związała.

Znajdziesz na nim trzy dostojne
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nad którymi anioł czuwa na górze.

I to już koniec Twojego spaceru,
miasto poznałeś, już jesteś u celu.
W przedsionku ratusza skrzynka się znajduje,
a z niej klucz do skarbu wyjmujesz 
i swój quest przypieczętowujesz.

Autorzy i opiekunowie wyprawy: 
Karina Hałas, tel. 606 271 428 
Karolina Betka-Śliwińska, tel. 501 165 632 
Monika Kozłowska, tel. 608 113 951
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w Poznaniu
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