
Kościół św. Mikołaja jest orientowany,
Czyli na linii wschód – zachód zbudowany.
I zadanie jeszcze dla zuchów wprawionych – 
Podaj liczbę okien od południowej strony.
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Trzy liściaste drzewa niedaleko bramy
Skojarz z pewną fraszką. Jak je nazywamy?   
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Idź dalej szlakiem koloru czarnego,
Możesz mieć czasem problem ze znalezieniem jego.
Kieruj się na duży dąb, to „Bartka” korona,
Wisi na nim tabliczka zielona.

W trzecim wyrazie  litera czwarta
5

Jest dziś dla Ciebie wiele warta.

Obok drzewa Owińska Struga
Szemrze cichutko i światłem mruga.

Idziemy dalej ulicą,
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Zabudowania klasztoru już wszyscy widzą.

Zanim zobaczymy je z bliska,
Jeszcze słów kilka o historii klasztoru w Owińskach.

W połowie XIII w. książę Przemysł I klasztor ufundował,
Owińska i okoliczne wsie cysterkom darował.
Z dalekiej Trzebnicy grupa sióstr przybywa,
Ksienią, czyli przełożoną została Jadwiga.

Średnio 20-30 cysterek w habitach biało-czarnych
Haftowało szaty liturgiczne: ornaty i alby.
Siostry przygotowywały tu młode dziewczyny
Do roli żony, matki i gospodyni.

Cysterki prowadziły gospodarstwo, uprawiały zioła,
Prawdopodobnie był też przytułek dla kobiet  
                                                            w pobliżu kościoła.
Ważnym elementem ekonomicznej działalności klasztoru
Była produkcja potaszu z drzewnego popiołu.
Dziś zna go nauka jako węglan potasu,
Kiedyś cysterscy potasznicy wyrabiali go z darów lasu.
Potasz służył i służy do produkcji np. mydła i szkła,
Ale też pierników – więc do Torunia dostawa szła.

Szlakiem czarnym idziemy, żwawym, równym krokiem
Interesuje nas teraz liczba szklanych okien
W budynku po prawej, od szczytu, co w żółtym kolorze.
Uważaj, bo atrapa okna tutaj zwieść Cię może.
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Po lewej stronie rzeka Warta
6

Pod względem długości z trzeciego miejsca w kraju słynie.
Józef Wybicki jej nazwę umieścił w hymnie.
Zanuć sobie melodię i maszeruj dzielnie.

Przez bramę po prawej wchodzimy do środka,
Sokole oko dojrzy nazwę działającego tu ośrodka.

Kościół i klasztor, w latach 20-tych wieku osiemnastego
Zaprojektowane zostały przez Pompeo Ferrariego. 
Był to sławny w Wielkopolsce architekt, urodzony  
                                                                                     w Rzymie,
Pracował przy poznańskiej farze i zamku w Rydzynie.
Malowidła w kościele wykonał Adam Swach,
Franciszkanin z Poznania, znający ten fach.

Idź dalej i żeby czasu nie tracić na marne,

Policz aż do muru, który widzisz, latarnie.
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Dojdziesz do muru z cegły starego,
Idź za wskazaniem znaku czarnego.
Po drodze tablica, gdzie białe litery,

Początek twojego hasła – literka numer cztery.
1

Widzisz już kościół – kiedyś parafialny,
Dziś nazywany kościołem cmentarnym.

Patrzysz na budynek w odnowionym stanie,
Przyczynili się do tego owińscy sercanie.
Budowla renesansowa z elementami baroku,
Pierwsza wzmianka o nim z 1405 roku. 

Jako rzecz ciekawą zanotuj dziś sobie,
Że kładziono tu cegły w polskim sposobie,
Czyli wozówka – główka – wozówka – główka,
Dość dziwnie brzmią te budowlane słówka.

„Oven” to baran w staropolskim języku,
Kiedyś tu pasło się owiec bez liku.
Stąd też nazwa „Owińska” pochodzi,
Tak nam znany historyk dowodzi.

Naszą podróż zaczniemy przed żelazną bramą
Przy ulicy Poznańskiej kiedyś otwieraną.
Widać stąd już kościół piękny, barokowy, 
A bliżej park rozciąga się dość nietypowy,
 ani angielski, ani francuski, jak to czasem bywa. 
Tutaj niewidomy czuje się jak w wodzie ryba.
To jedyny taki w Europie wielkiej
Park Edukacji Przestrzennej.

Zanim dotrzemy do miejsca, gdzie skarb czeka,
Popatrzmy na klasztor troszeczkę z daleka.
Ruszamy w stronę Czerwonaka, w lewo
(spotkamy po drodze 600-letnie drzewo).

Na pierwszej latarni znajdziesz znak szlaku cysterskiego.

Wpisz tu nazwę jego
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Kościół św. Jana Chrzciciela jest orientowany,
Czyli z prezbiterium na wschód skierowanym.
Powstał na planie czworoboku,
Z ośmioboczną kopułą na dachu.

Jeśli wejdziesz do sieni zobaczysz ołtarz drewniany,
Też przez Pompeo Ferrariego zaprojektowany.
Przedstawia scenę wniebowzięcia Matki Bożej,
Wyżej trójkątne Oko Opatrzności Bożej.

Kasata zakonu nastąpiła w 1835 roku,
Siostry przeniesiono stąd do Ołoboku.
Kilka lat później powołano tutaj
Pierwszy w Wielkopolsce psychiatryczny szpital.

Z okazji jego 100-lecia, w 1938, tu właśnie,
Odbył się Zjazd Psychiatrów Polskich nr osiemnaście.
Potem przyszła wojna – czas dla ludzi smutny,
Los chorych ze szpitala był bardzo okrutny.

Co się z nimi stało, powie ci tablica.
Z jakiej księgi pochodzi zapisany tu cytat?
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Dzisiaj mieści się tu – wiesz ze źródeł wiadomych
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci  
                                                                  Niewidomych.
Uczy się tu mały, średni oraz duży,
Internat też mają, który wszystkim służy.

Przed Tobą w Owińskach (odnotowania to warte)

W 1806 r. gościł Bonaparte.
10

Legenda głosi, że kareta cesarza aż po osie
W pobliżu klasztoru ugrzęzła cała w błocie.
Polskie konie nie znały francuskiego
I posłuchały dopiero Dezyderego Chłapowskiego.
„Wio! Wiśta!” – konie poszły. Cesarz cały, zdrowy,
Chłapowski został później jego oficerem ordynansowym.

To już koniec tej wyprawy,
A kto jeszcze jest ciekawy,
Tego, co się tutaj działo,
Mądrych ksiąg niech szuka śmiało. 
A jak wiedzą wszystkie dzieci,
Można znaleźć też coś w sieci.

Nasze hasło powie Ci
Co cysterki hodowały, skąd czerwony barwnik miały.
Jeśliś ciekaw co to, sprawdź w księgach z ochotą. 
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Jeśli hasło jest wiadome,
Szukaj skarbu za kościołem.
Tam skrzyneczka jak na listy
A w niej pieczęć – jesteś bystry!

Partnerzy:

Tematyka
Wyprawa przybliży Ci historię zespołu pocysterskiego 
znajdującego się w Owińskach. 

Gdzie to jest?
Owińska to wieś położona przy drodze wojewódzkiej 
nr 196, na trasie Poznań – Wągrowiec. Do Owińsk 
można dojechać autobusem nr 312 i 341 z Dworca 
Śródka w Poznaniu lub pociągiem.
Wyprawę rozpoczynamy pod zabytkową bramą na 
skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Kolejowej.
Możliwość obejrzenia Parku Edukacji Przestrzennej 
należy sprawdzić na stronie www.niewidomi.edu.pl

Na czym to polega?
W czasie wędrówki uczestnik zabawy rozwiązuje 
zadania i zagadki, które doprowadzą do ostatniego 
punktu, w którym ukryto „skarb” w postaci  
pieczęci. Przystaw ją w miejscu na skarb  
i schowaj w skrzyni dla innych uczestników zabawy.
Jeśli nie znajdziesz pieczęci daj znać opiekunowi 
wyprawy.

Czas przejścia: ok. 40 minut

Opiekun wyprawy: Daria Malinowska, tel. 61 65 44 222 
(od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

Tekst: Małgorzata Skrzypczak
Fotografia: Milena Kuleczka

Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury  
w Poznaniu

Wokół
klasztoru

w Owińskach

Czerwonak 2019

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka Odznaka 
Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka 
Odkrywców Tajemnic”.

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl

www.questy.com.pl
www.questing.pl


