We Włościejewicach kierunek drogą główną obieramy,
drogowskazy na Dolsk i Książ Wlkp. po lewej mijamy.
Zsumuj kilometry, które są na nich pozostawione,
wpisz je w kratki i jedź dalej w Książa Wlkp. stronę.

Ale jeszcze jedna legenda z obrazem jest związana,
na którym Matka Boska została ukazana.
Obraz ten z łuną światła na wzniesieniu się pojawiał,
wracając z Książa do Włościejewek miejsce niezwykłe objawiał.
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Pełną zakrętów drogę będziesz pokonywał,
ale po 4 kilometrze (licząc od startu) między drzewami już odpoczywał.
Zwolnij i alei świerkowej wypatruj po lewej stronie,
Jest! Przed Tobą pomnik przyrody w przepięknej odsłonie!

Kościół to budowla jednonawowa z uskokowymi skarpami,
okiennymi witrażami.
ozdobiona pięknymi (iloma?)
4

Znajdź drzewo z tabliczką przymocowaną poniżej korony,
która zawiera symbol dla pomników ożywionych.
Hugo Conwentz przyczynił się do drzew starych chronienia,
przepisz czwarty wyraz, a zachęci Cię on do hasła utworzenia.
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Gdy już się zrelaksowałeś
i ochoty do dalszej wyprawy nabrałeś,
wsiądź na rower i jedź w kierunku wcześniej obranym,
a zobaczysz jakie w krajobrazie czekają Cię zmiany.
Na rozwidleniu dróg we Włościejewkach po prawej stronie
wypatruj znak szlaku żółtego koniec.
I chociaż szlak się kończy to bez obawy,
zapraszamy Cię do dalszej zabawy!
Skręcamy w lewo i po Twej prawej ręce na wzniesieniu,
stoi późnogotycka murowana świątynia ku ludzi jednoczeniu.
Niepokalanego Poczęcia NMP wezwanie posiada,
a o jej powstaniu stara legenda opowiada.
Że to kamień pod budowę kościoła przeznaczony,
przez Najświętszą Panienkę został naznaczony
i wmurowany w zewnętrzną świątyni część ściany
przez lud boży jest odwiedzany i całowany.
A która część ciała została odciśnięta?
Tuż nad schodkami sprawdź czy to nie jest pięta.
A później w puste hasła krateczki,
wpisz właściwą część ciała świętej Mateczki.
5

6

6

Tuż przy nim stoi metalowa ażurowa dzwonnica,
której dźwięk dzwonu zapewne słyszy cała okolica.
A gdyby tak na sąsiednie wzgórze spojrzeć,
to ślady dawnego pałacu klasycystycznego można dojrzeć.
Zbudowany przez Krzyżanowskich, przez Niegolewskich przebudowany,
z tej ostatniej rodziny pułkownik Andrzej był w Europie znany.
Kampanii napoleońskiej był on uczestnikiem,
a udział w bitwie pod Samosierrą był jego wyróżnikiem.
Ale obraz pałacu ukazany Twym oczom,
zależy w jakim czasie wędrówkę żeś rozpoczął.
Bo będąc w rękach prywatnych pałac jest modernizowany,
dzięki temu w świecie będzie bardziej znany.
Gdy widok jego błyśnie jasnym blaskiem,
trud remontu nagrodzony będzie głośnym oklaskiem.
Siedzibę tu przeniesie Europejska Akademia Ochrony,
profesjonalizm ich szkoleń jest bardzo ceniony.
Quest za zakończony można uznać wreszcie,
ale Skarb ukryty trzeba odszukać jeszcze
i zaznaczone litery z haseł wpisać do końcowego,
by poznać pewnego katolickiego duchownego.
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Postać ta łączy kościoły dziś zaprezentowane,
służbę przy świątyniach jest mu pełnić dane.
Skarb na Ciebie czeka, więc stań tyłem do Kościoła bramy
i na końcu piaszczystej drogi, gdzie trójdrzewo mamy,
znajdź małą skrzyneczkę, a w niej pieczątkę i tusz,
na pamiątkę tej zabawy pieczęć tutaj złóż.
Ponadto bardzo chcę zachęcić Ciebie,
byś w Księdze Wypraw upamiętnił siebie
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i wrażenia wpisał na papier z tej zabawy,
aby inni z Questu korzystali bez obawy!

!

Jeżeli nie znalazłeś Skarbu prosimy
o kontakt z Opiekunem Wyprawy!
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Wiejskie kościoły
– skarb regionu

1 Witaj! Jeżeli wybrałeś się na przejażdżkę

żółtym łącznikiem rowerowym „Do starych
kościołów”, jesteś na wczasach w regionie
śremskim lub jako mieszkaniec lubisz odkrywać
okolicę, zapraszamy Cię do zabawy,
podczas której zatrzymasz się
w miejscowościach: Błażejewo
i Włościejewki, poznasz historię
i architekturę dwóch małych
kościółków oraz legendy
związane z tymi miejscami.
Trasa Questu odkryje przed
Tobą atrakcje przyrodnicze
regionu śremskiego.
Dowiesz się również jak
ma na imię pewien
duchowny,
który sprawuje opiekę
nad świątyniami.

Partnerzy Questu:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu
Centrum Kultury Książ Wlkp.

REGION ŚREMSKI

zaprasza

Dostosuj ubiór i buty do wyprawy
i pogody! Zadbaj o dobry
stan techniczny roweru!

Z ołtarzem od wschodu kościół to orientowany,
na planie krzyża greckiego początkowo zbudowany.
Później przedłużony, na krzyżu łacińskim wzorowany,
całość konstrukcji zrębowej, obustronnie oszalowany.
5
Prezbiterium trójbocznie zamknięte w projekcie założono,
a szczyt zachodni krzyżem łacińskim zwieńczono.
Na kwadratowej wieży z kopułą latarnia osadzona,
niech suma ażurowych otworów zostanie policzona,
a liczbą tą ilość kratek poniżej zapełniona.

Przy miejscu postojowym w Błażejewie wędrówkę zaczynamy.
Historię dwóch pięknych kościołów dziś poznamy, ale najpierw
odczytaj z tabliczki do wiaty przytwierdzonej, jaka organizacja
„zmienia rzeczy na lepszą stronę”.

13 12
Gdy na szczyty kaplic i fasady wzrok skierujemy,
styl barokowy w falistych spływach odnajdziemy.
Od strony północnej do prezbiterium zakrystia dobudowana,
od 2000 r. przylega do nawy zbudowana kruchta mała.

4 Czas przejazdu
i rozwiązywania Questu:
Długość trasy:
22 45

ok. 1 h

ok. 7 km

32
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Stań tyłem do miejsca postojowego i w prawą idź stronę,
zobaczysz duże kamienie – to głazy narzutowe.
Przyniesione przez lądolód tak zwane eratyki,
policz ich liczbę i wpisz w wolne poniżej rubryki.
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Na lewo świątynia św. Jakuba z Filipinami związana
już od XVII wieku, od momentu powstania,
gdy ks. Stanisław Grudowicz kościół ufundował
i jak kronika mówi, w świętym miejscu wybudował.

2 Gdzie to jest?
Błażejewo i Włościejewki to dwie małe miejscowości położone
w powiecie śremskim, na obrzeżach gmin Dolsk i Książ Wlkp. Na
miejsce startu, a więc do Błażejewa, można dotrzeć ze Śremu
czarnym szlakiem rowerowym „Polnymi drogami” (początek ul. Kolejowa
w Śremie) lub też drogą nr 434 i dalej z Dolska odcinkiem zielonego szlaku „Pagórki Dolskie”. Wyprawa rozpoczyna się przy
miejscu postojowym dla rowerzystów w Błażejewie.

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

Trasa wiedzie od miejsca postojowego w Błażejewie do kościoła we
Włościejewkach. Kiedy znajdziesz skrzynię ze Skarbem, odbij pieczęć na swojej karcie jako dowód ukończenia Questu. Wpisz swoje
wrażenia do Księgi Wypraw. Odłóż dyskretnie skrzynię, aby służyła
innym Odkrywcom. W zamian za rozwiązany Quest, w Centrum
Informacji Turystycznej w Śremie, możesz otrzymać wydawnictwa
regionalne, które z pewnością posłużą Ci podczas kolejnych wypraw.
Informacje szczegółowe o rowerowym szlaku „Do starych kościołów”, a także o innych szlakach w ramach
„Sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego” znajdziesz na stronach www.unia.srem.com.pl,
link turystyka, szlaki rowerowe lub w wydawnictwach, które są dostępne w Centrum Informacji Turystycznej
w Śremie, ul. Okulickiego 3.

Jest z tym miejscem legenda związana,
która cieśli Jakubowi została przypisana.
Jemu i innym mieszkańcom postacie w bieli się ukazywały,
miejsce przyszłej budowy kościoła wskazywały.
Architekturę kościoła zaraz poznamy,
jak tylko zagadkę z drewnianych figur odszukamy.
Znajdź rzeźbę, której postać książkę ma otwartą
i wpisz w kratki intencję w niej zawartą.
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Jeszcze inne rzeźby drewniane są tu podziwiane,
które przez Czesława Ptaka i Benedykta Włodarczaka zostały wykonane.
Kryją one świętych postacie,
może którąś z nich rozpoznacie?

Cały kościółek z zewnątrz jest odeskowany,
do czasu ks. Tadeusza Nagela był jednak mało znany.
Jego za utworzenie Ośrodka Duszpasterskiego podziwiano,
w 1996 r. tytuł Śremianina Roku mu przyznano.
Człowiek niezwykle skromny, chociaż głos miał donośny,
jak śpiewał Ave Maria to kołysały się sosny.
Pisał wiersze, zbierał głazy i znał drzew energię,
integrował Błażejewo tworząc w nim synergię.
Teraz stań tyłem do wejścia głównego kościoła i spójrz przed siebie,
miejsce „odpoczynku” znajdziesz dla każdego w potrzebie.
Nazwę tego miejsca wpisz poniżej do pola pustego,
a przybliży Cię ono do hasła końcowego.
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Przy drodze asfaltowej zobaczysz drzewo oznaczone,
szlaki: czarny w prawo, a żółty w lewo są tu zaznaczone.
I jeszcze muszla jakubowa pieszym wędrówkę wskazuje,
a podpowiedź żółtym szlakiem jechać dalej nakazuje.
Wskakuj śmiało na rower i się nie sprzeciwiaj,
lecz Pagórki Dolskie ochoczo podziwiaj.
Niech trasa do Włościejewek Cię zrelaksuje,
Popatrz jaki piękny krajobraz się tu prezentuje.

