Wierzenica Cię dziś gości,
To Cieszkowskiego były włości.
Choć wieś to niewielka,
Czeka Cię przygoda wielka.

Wśród wielkiego parku siedziba się znajduje
Miłośnika nauki, co uczelnię rolniczą później funduje.
Piękny dworek powstał w 1842 roku,
Filozof mieszkał tu z żoną u boku.

Ruszaj śmiało w drogę,
przejść po okolicy Ci pomogę.
Odkryjesz tajemnice nowe,
Ciekawe historie Ci opowiem.

Podejdź do frontu dworku, tam widnieje tablica
w

Spacer śladami filozofa zaczynamy,
Do XIX wieku się cofamy.
Na mapę dokładnie spójrz,
Abyś wiedział, dokąd pójść.
Spójrz w prawą stronę,
Czy widzisz leśną drogę?
Możesz iść tam śmiało,
Informacji zyskasz niemało.
W okolicy rzeki Głównej startujemy,
Na Wzgórze

się udajemy.
Tu w dawnych czasach poeta spacerował,
Z Cieszkowskim o Polsce dyskutował.
Krasiński sześć razy przyjaciela odwiedzał
I pod wielką sosną długo z nim siedział.
Czytywał listy od swej miłości,
którą kochał nad życie – Delfiny Potockiej.
Po Krasińskiego wyjeździe
Działo się coś jeszcze.
Sosna zaczęła z tęsknoty usychać,
za słowami miłości ciężko wzdychać.
Spójrz na drugą rzeki stronę,
Tam dwór Cieszkowskiego góruje.
Aleją Filozofów dojdź do ulicy
I dalej przejdź do dworku granicy.

urodziny hrabiego .
Dom skromny, jak na właściciela zamożnego,
Przez 90 lat należał do rodu Cieszkowskiego.
Przyjrzyj się tablicy na ścianie dokładnie,
Bo tam będzie rozwiązanie.
Pod herbem napis, wers piąty,
W niej drugi wyraz wpisz w prostokąty:

Przejdź teraz aleją do głównej ulicy,
Skręć w prawo do Wierzenicy.
Dojdź do zakrętu, potem skręć w prawo,
Dobrze Ci idzie Wędrowcze – BRAWO!
Na lewo ujrzysz wieżę kościoła drewnianego
pod wezwaniem Mikołaja Świętego.
W XVI wieku został zbudowany,
a w jego wnętrzu Cieszkowski pochowany.
W środku obraz Matki Boskiej jest zachowany,
Na 1636 rok datowany.
Na nim fundator obrazu uwieczniony,
Kołodziej Bartłomiej zasłużony.
Kaplicę Cieszkowskich możesz tu zobaczyć,
Stworzył ją przyjaciel Lenartowicz.
W stylu zakopiańskim zrobiona,
Po dziś dzień w Wielkopolsce chwalona.
Gdy na wzgórze kościelne ścieżka Cię zawiedzie,
Stań za płotkiem i spójrz przed siebie.

Schody w stronę kościoła prowadzą,
Wszystkie liczbę

dadzą.

Między kościołem a zabudowaniami ,
Biegnie droga gruntowa z łąkami.
Tam kowal ciężko pracował
Gorące żelazo młotem wykuwał.
Dziś dwukolorowy budynek stoi,
Niegdyś robił podkowy dla koni.
Czy wiesz jak to miejsce się nazywało?
Wpisz w kratki hasło, by pasowało.

Jeśli wypocząłeś u kościoła bramy,
W dalszą drogę teraz ruszamy.
Zejdź ze wzgórza kościelnego
I skręć na ulicy w lewo.
Zobaczysz chatę niedaleko
Krytą słomianą strzechą.
W jej kierunku idź dokładnie,
Aż drogowskaz w oko Ci wpadnie.
W prawą stronę on wskazuje,
Do przyrody nawiązuje.
Idąc w dobrą stronę
Dojdziesz do

przyrody.

Pamiętają one czasy Cieszkowskiego,
Stoją dumnie na tle nieba błękitnego.
Prowadzą do młyna, co dawniej tu stał
Do nie jednego chleba mąkę dał.

Gdy piękne drzewa już zobaczyłeś,
Wróć do starej karczmy, obok której byłeś.
Na płocie czerwona tabliczka się znajduje,
Policz, ile literek w nim występuje:

Tematyka
Wyprawa prowadzi śladami hrabiego Augusta
Cieszkowskiego, do którego dawniej należała wieś
Wierzenica.
Gdzie to jest?
Wierzenica położona jest w północnej części Gminy
Swarzędz, z Kobylnicy w kierunku Wierzonki.

Grę zakończyłeś! Brawo! Gratuluję!
Teraz już tylko hasła Ci brakuje.
Przenieś litery na Queście zebrane ,
Byś mógł ukończyć to zadanie.
Wpisze je u dołu do kratek dokładnie,
A hasło zabawy na pewno odgadniesz.

Na czym to polega?
W czasie wędrówki rozwiązuje się zadania i zagadki,
które doprowadzą do ostatniego punktu. Tam za
dobre rozwiązanie hasła otrzymasz pamiątkową
„pieczątkę”.
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Znajduje się ona na drodze do Mechowa,
Zobaczysz w oddali lasy i pola.
Hrabia po śmierci żony ją wybudował,
By młody człowiek tam studiował.
Szkoły Rolniczej tam nie utworzono,
Do Żabikowa ją przeniesiono.
Do dziś „Akademią” budynek się nazywa,
Chociaż turysta rzadko tu bywa.
Śladami Cieszkowskimi gra prowadziła,
Mamy nadzieję, że ciekawa była.
Nauczyciel dziś skarb ukrywa,
Idź po nagrodę, którą zdobywasz!

PRZYGOTOWANIE:

UCZNIOWIE KLASY V A
SP KOBYLNICA

2016

