
Przed Tobą kościół św. Barbary stoi
późnogotycki w formie, czasu się nie boi.
Parafi a w Jaszkowie za zgodą plebana Szymona powstała
ze wsi Przewóz, gdzie dawniej już świątynia stała.

Luteranom oddany za czasów Andrzeja Bojanowskiego,
w XVII wieku powrócił do kościoła katolickiego.
Przybytek ten pański kazał poświęcić roku 1640-go
Mikołaj Bojanowski, który wyposażenie nowe dał do kościoła tego.

Kiedy wyruszysz w prawą stronę,
ujrzysz zębatą kościoła ozdobę.
Są to sterczyny, jest ich
kolejne zadanie zaliczyłeś właśnie.

A za żywopłotem z bukszpanu zrobionym, 
grób Sióstr Służebniczek ładnie ustawiony. 
One wiele lat życia swego poświęciły
i miejscowym dzieciom tak długo służyły. 

Jedna z nich pół wieku tutaj działała,
a nazwisko Jaskulska posiadała.
Ale idź dalej chodnikiem, co kościół otacza 
i przejdź pod obiekt, który głośny dźwięk roztacza.

Wspomnę też krótko, że w 1856 roku
Bojanowski założył tu Nowicjat krok po kroku,
gdzie młode dziewczęta, co Bożej służbie się oddały,
zalążkiem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP się stały.

Gdy drzwi kościoła zastaniesz otwarte,
nie wahaj się długo, bo spojrzenia warte
są sklepienia gotyckie – gwiaździste
i freski piękne wyraziste.

Przedstawiają one sceny z życia patronki,
za której wstawiennictwem powstały ochronki.
Są tam trzy ołtarze ładnie zdobione,
przed kilku laty gruntownie odnowione.

I jeszcze jedna ciekawostka zawarta na murze świątyni, 
której poznanie mądrzejszym Cię uczyni. 
Po prawej stronie wejścia głównego reper umocowany, 
to wysokościowy znak geodezyjny trwale stabilizowany. 

Na nim są zanotowane pomiarów cyfry, 
dla niewtajemniczonych to swoiste szyfry. 
Ale szczegółami nie będziemy się zajmować. 
Skrzynię znaleźć trzeba, nie ma co żałować.

Gdy opuścisz mury późnogotyckiego kościoła
przejdź przez furtkę, tam Skarb Cię już woła
i skieruj się przez drogę w lewo,
po kilkunastu krokach będziesz już blisko u celu swego.

Budynek Plebanii przez Szołdrskich zbudowany,
w 1862 r. na dom macierzysty Sióstr Służebniczek przekazany.
Jest to miejsce, w którym tradycja nie zanika,
chociaż mieści się w nim teraz agroturystyka.

Na budynku tabliczka przytwierdzona,
o Nowicjacie informacja pozostawiona.
Pod nią, na progu już czeka Skarb.
Gratuluję! Twój wysiłek był tego wart.

W 1871 r. w Górce Duchownej zmarł Bojanowski,
kończąc doczesnego życia troski.
W krypcie kościoła został złożony,
jego plan Bóg uznał za chwalebnie ukończony. 

Zagadka zabawy jest już prawie rozwiązana,
dziś Bojanowskiego można szukać w okolicy Poznania.
Jego ciało spoczywa w spokoju,
a miejscem pochówku jest grób w

I na tym się kończy Twoje wędrowanie,
z licznymi pamiątkami ciekawe spotkanie.
A nasz bohater Edmund Bojanowski
niech Ci będzie przykładem, jak wcielać plan boski.

Witaj! Jeżeli wybrałeś się na przejażdżkę ro-
werowym szlakiem „Konwaliowym”, jesteś na
wczasach w regionie śremskim lub jako
mieszkaniec lubisz odkrywać oko-
licę, to zapraszamy Cię na krótki
odpoczynek w Jaszkowie i za-
bawę, która związana jest
z życiem i działalnością Ed-
munda Bojanowskiego.  
Jaszkowo to turystyczna
wioska, rozsławiona dzięki 
największemu w Polsce
Centrum Hipiki, któ-
re położone jest
na terenie Ro-
galińskiego 
Parku Krajo-
brazowego. 

REGION ŚREMSKI                  zaprasza

Błogosławiony
w Jaszkowie

11
5

1 2 3 4 5 6 7

1Jeżeli nie znalazłeś Skarbu prosimy
o kontakt z Opiekunem Wyprawy!

Teraz odbierz swój skarb upragniony
i zobacz co kryje dalej szlak „Konwaliowy”. 
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Ponad pół wieku Edmund przeżywając, 
świętością życia innym przykład dając.
Beatyfi kowany został przez Jan Pawła drugiego
w uznaniu wielkich zasług żywota swego. 

Teren wokół kościoła to ciekawa okolica.
Po Twojej prawej stronie stoi grobowa kaplica.
Odczytaj napis, który jest nad drzwiami, 
a hasło zapełni się kolejnymi literami. 

Wróć przed świątynię i idź po chodniku,
tam znajdziesz napis na przyściennym pomniku.
Przepisz imię i nazwiska, a zaznaczona litera
drogę do Skarbu Ci otwiera.

Od tego miejsca, robiąc kilkanaście kroków,
do dalszego zwiedzania jesteś już gotów.
Budynek na wprost jest rozmiaru małego
tam znajdziesz Izbę Pamięci Bojanowskiego.

Gdy nie możesz wejść do budynku tego
to zadzwoń grzecznie do kościelnego
(tel. 667 128 611).
Wejście do starej plebanii                        otwiera
obejrzysz tam eksponaty, które Izba zbiera.

Wychodząc z obiektu drewnianego
wpisz nazwę drzewa owego,
które po prawej swojej ręce masz
wtedy hasło odgadnąć radę dasz.Gdzie to jest?

Jaszkowo znajduje się w Wielkopolsce w powiecie śremskim. Do-
jechać tu możesz ze Śremu rowerem znakowanym szlakiem ro-
werowym „Konwaliowym” (oznakowany na niebiesko, początek 
ul. Kolejowa w Śremie w kierunku miejscowości Psarskie). Jeżeli 
jedziesz rowerem z Poznania, proponujemy Nadwarciański Szlak 
Rowerowy, który zaprowadzi Cię wprost do Jaszkowa. Wyprawę roz-
pocznij przy wejściu na teren kościoła pw. św. Barbary w Jaszkowie.

Jak szukać Skarbu?
Podczas wyprawy należy szukać ukrytych liter, których zebranie 
umożliwi Ci wypełnienie prawidłowo hasła i dotarcie do Skarbu. 

Czas przejścia
Questu                              45 minut

Długość szlaku
„Konwaliowego”  24,2 km

Dostosuj ubiór i buty do wyprawy!

Witaj w Jaszkowie, w gminie Brodnica,
jest tu zielona, piękna okolica.
Leżąca na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego,
znana z rzeki Warty, licznych starorzeczy i ptactwa wodnego.  

Wieś znana od XII w. za sprawą rycerskiego rodu, 
choć nie była miejscem znaczącego grodu. 
Rządzili tu Borkowie i Jaszkowscy, 
a później Lwowscy no i Szołdrscy. 

Na kartach historii Chwalimir się zapisał,
bo katedrze poznańskiej majątek przepisał,
a było to w drodze testamentu w wieku trzynastym,
co potwierdził książę Przemysł II podpisem własnym. 

Miejsce to rozsławił Edmund Bojanowski, 
który miał na życie niezwykły plan boski.
Na gruncie przez ród Szołdrskich ofi arowanym
do budowy ochronek został powołany. 

Czas już rozpocząć wędrówkę po Jaszkowie.
Stosuj się do wskazówek, które Edmund Ci podpowie. 
Ruszaj przez furtkę na teren kościoła,
tam już Bojanowski z pomnika Cię woła.   

Postacie całe z brązu misternie odlane 
we wsi Szymanowo zostały wykonane. 
Odczytaj litery z dziewczęcia książeczki 
i wpisz w puste hasła krateczki. 

Edmund Bojanowski jest rozsławiony, 
bo w 1999 roku został błogosławiony. 
Zakładał ochronki, czytelnie ludowe, 
w młodzieży i dzieciach widział kraju odnowę.
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Rozwiązując kolejne hasła z ponumerowanymi literami, przepisz je  
w wytłuszczone pole na końcu swojej wyprawy, a otrzymasz roz-
wiązanie questu. Trasa prowadzi wokół kościoła w Jaszkowie. Kiedy 
znajdziesz pudełko ze Skarbem, odbij pieczęć na swojej karcie jako 
dowód ukończenia questu na szlaku „Konwaliowym”. Odłóż dys-
kretnie pudełko na miejsce dla innych uczestników. Proponujemy Ci 
również podzielenie się swoimi wrażeniami w Centrum Informacji 
Turystycznej w Śremie w tzw. Księdze Wypraw. Odebrać wówczas 
możesz wydawnictwa regionalne, które z pewnością posłużą Ci 
podczas kolejnych wypraw.  
Informacje szczegółowe o rowerowym szlaku „Konwaliowym”, a także o innych szlakach 
znajdziesz na stronach www.unia.srem.com.pl, link turystyka, szlaki rowerowe lub w wydaw-
nictwach, które są dostępne w Centrum Informacji Turystycznej w Śremie, ul. Okulickiego 3.
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