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Odszukaj drzewo ze znakiem na korze,
to wskazówkę podróży odnaleźć pomoże.
Oznakowanie tego szlaku błękitnego
to symbol traktu pielgrzymkowego.

Trasa ta prowadzi bez wątpienia 
do Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia.
Gwieździsta sieć szlaków w okolicznych gminach
w Dąbrówce Kościelnej ze sobą się przecina.

Drewniany kierunkowskaz to

Droga
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Dwadzieścia kapliczek i trasa gotowa. 
To spacer jednak na inną okazję;
Kicin-Wierzenica-Kicin, ot takie fantazje.

Patrząc w prawo z pewnością budynku nie przeoczysz,
A jego historia może Cię zaskoczyć.
Tylko symetria i bryła zostały niezmienione
i wskazują na dawną, katolicką szkołę.

Dzieci w różnym wieku i tylko w jednej sali,
aż z kilku miejscowości naukę pobierały.
Miejsce to do 1952 r. spełniało funkcję nauczania,
dziś budynek ten pozostał już tylko do mieszkania.

Poszukaj w pobliżu drogowskazu innego,
ale co ważne, również drewnianego.
Odnaleziona tabliczka w bliskiej odległości
jest oznakowaniem Szlaku
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Idź dalej jak drogą żółte znaki Cię prowadzą,
właściwy kierunek Tobie doradzą.

Z turystycznych oznaczeń również wynika,
że wiele tras w Kicinie ze sobą się spotyka.
Jednym z nich jest także Wielkopolska Droga św. Jakuba,
już za chwilę jej symbol odnaleźć się uda.

Gdzie murek zakręca z żółtym oznaczeniem,
ten kierunek będzie Twoim przeznaczeniem.

Za znakiem drogowym stoi tablica,
poszukaj tam naklejki i z niej symbol odczytaj.
I tu niespodzianka, znalazła się zguba,
oto oznakowanie Drogi św. Jakuba.
Pielgrzymów do Hiszpanii na trasie w Kicinie

pieczątka ze znakiem   nie minie.
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Dobrze, błogo i błękitnie było tutaj swego czasu
poecie, który szukał ucieczki od hałasu.
Kiedy Zygmunt Krasiński w tych stronach bywał,
w epoce romantyzmu czas mile mu upływał.

Dawne przekazy i źródła historyczne
do nazwy Kicin dają nam wytyczne,
twierdząc, że tłumaczeniu dały początki
kita, pęk lnu lub po prostu snopki.

Była to niegdyś osada z uprawnymi polami
wraz z należącymi do niej rozległymi wioskami.
Dokument z 1316 r. daje jej początek. 
Poznaj w swej podróży ten piękny zakątek.

Do katedry poznańskiej wieś ta należała, 
niemałe dochody Kościołowi dawała.
Prebendarz zarządzał tu w imieniu Kościoła, 
tylko król Polski mógł go powołać.

Z prebendy poznańskiej droga wiodła do kariery, 
prymas Polski czy sekretarz króla – nie było bariery.
Takim zarządcą, przez króla mianowanym, 
był… Jan Kochanowski – poeta bardzo znany.

Choć w Poznaniu nigdy nie był, wypłatę otrzymywał, 
przez dzierżawcę swojego majątkiem zawiadywał.
Podobnie było z innymi prebendarzami, 
przez dzierżawców zarządzali kościelnymi majątkami. 

Przymus zakupu piwa z browaru pańskiego
narzucał dzierżawca dworu kicińskiego.
Dzięki temu prawu – tzw. propinacji,
sam zarządca majątku bardzo się bogacił.

Niepozorna miejscowość, tak wydawać się Wam może,
przedstawimy dziś to miejsce w błękitnym kolorze.

Na początku edukację zaczniemy przy szkole,
w której wielu dzisiaj uczniów uczy się z mozołem.
Z pewnością dobrze znają patrona swego,
społecznika, filozofa – Augusta Cieszkowskiego.

Patriotę oraz nauki przyjaciela,
nurtu narodowego myśliciela.
Dowiesz się o nim więcej z treści na tablicy,
którą znajdziesz zapewne w bliskiej okolicy.

Hrabia herbu Dołęga słynną jest postacią,
jego zasługi dla tej ziemi z pewnością wiele znaczą.
A on sam od Kicina całkiem blisko mieszkał,
w 2014 r. powstała jego imienia ścieżka.

Wyszukaj w tekście tytuł dzieła sławnego,
napisanego przez tego wspaniałego uczonego. 
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Jego herb na tablicy również umieszczono
i wszystkie elementy nazwiesz bezproblemowo.
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Skieruj kroki w stronę kościelnego wzgórza,
gdzie zza drzew drewniana świątynia się wynurza. 

Na zielonym pagórku trzy krzyże górują,
miejsce bardzo ważne wszystkim pokazują.

To tutaj od 1998 roku – to już prawie wieczność,
w Misterium Męki Pańskiej udział bierze lokalna  
                                                                          społeczność.

Jest to wydarzenie w gminie całej znane
i corocznie przez setki widzów oglądane.

Długoletnią tradycję ma też konkurs pewien,
w którym startował mężczyzna niejeden.
Konkurencja dla siłaczy co roku przyciąga
wszystkich zainteresowanych historią o drągach.
Na powitanie lata – rzut dębowym palem,
wszyscy na festynie bawią się wspaniale.

Niegdyś w okolicy dzisiejszego kościoła
stała stara, murowana obora.
Jej elementy odnajdziesz w budynku parafialnym,
w którym historia jest czymś namacalnym.

Miejsce to ma w swej historii też tragiczne dzieje.
Co się tu mieściło? Na tablicy przy drodze napis widnieje.
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Tu wkrótce ujrzysz zabytkowy kościół parafialny,
urzekający swym pięknem wręcz idealnym.

Kościół w Kicinie jest dość dobrze znany,
gdyż leży na Szlaku Kościołów Drewnianych.
Wokół Puszczy Zielonki jest ich dwanaście,
masz szansę poznać jeden z nich właśnie.

Pokonaj schody i szukaj wytrwale 
dzwonów, które niegdyś biły w Bożej chwale.
Wpisując liczbę ogniw łączących dzwony
sprawisz, że rebus będzie dokończony.
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Koniecznie zobacz także kapliczkę drewnianą,
opowieścią o jej stworzeniu owianą.
Wykonano ją wyłącznie z naturalnych tworzyw,
by móc się skupić na rozmowach bożych.
Nie bacząc na klej, śruby czy łączenia;
wszystko naturalne, gwoździ tutaj nie ma.

Kościół wewnątrz błękitne ma ściany,
wejdź i sprawdź, serdecznie zapraszamy.
Obejdź go dokoła i podziwiaj budowli uroki,
na koniec w dół skieruj swoje kroki.

Pozostając pod urokiem józefowej parafii
powinieneś przy drodze z krzyżem na tablicę trafić.
Na planszy ciekawostki, koniecznie poczytaj,
nie wszystko tak łatwo odnajdziesz w przewodnikach.

Krzyże malowane, wyeksponowane na ścianie
oznaczają w kościele miejsce konsekrowane. 



„To nie twoja droga jest trudna, tylko trudności  
                                                                     są twoją drogą”
brzmią słowa święte, cudowne, dla pielgrzymów  
                                                              będące przestrogą.

Idź dalej wzdłuż muru do trasy szutrowej,
gdzie rośnie drzewo wskazujące drogę.
Wkrótce miniesz błękitną taflę wody
w pięknym otoczeniu kicińskiej przyrody.

Niegdyś w tym miejscu był park barokowy,
po części dekoracyjny i trochę użytkowy.
Był taras nad wodą, alejki z mostkami
oraz piękny ogród z bujnymi roślinami.

Idź na plac zabaw, siłownię – skorzystać możesz,
by podziwiać niebo w błękitnym kolorze.
Przy furtce z tablicy nazwę odczytasz
jak nazywa się ta okolica.
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Przechodząc pasami wytęż swój wzrok
i ku malowanym na murze zakolom skieruj krok. 

Wybierz przejście po prawej i wzdłuż zygzaka maszeruj,
Kroki swe chodnikiem aż za zakręt skieruj.
Bądź cierpliwy w wędrówce i wypatruj z drugiej strony,
tam długi budynek z kamieni, prawie niezmieniony.
Zachował się niemalże w stanie oryginalnym,
to poniemiecki folwark, niegdyś gospodarny.

Swój dawny kształt budynek obok też zachować zdołał
z 1909 r. mieściła się w nim ewangelicka szkoła.
Choć szkoła od lat 60-tych XIX w. funkcjonowała,
wcześniej zbudowana z gliny tylko jedną salę miała.
Później raz w miesiącu jedna z dwóch sal pełniła rolę  
                                                                                    kaplicy,
gdzie pastor odprawiał nabożeństwo dla wiernych  
                                                                                 z okolicy.

Teraz chcąc poznać dalsze tajemnice
musisz wrócić na Wodną ulicę,
do budynku z malowanymi na murze podcieniami, 
związanym z wieloma ciekawymi faktami.

Dom w kratę jest częściowo szachulcowy
i jak widzisz sam, nie jest on nowy. 
Bezpiecznie pasami przejdź w pobliże budynku,
będącego niegdyś synonimem szynku.

Gdy Polska swą niepodległość odzyskała
ludność niemiecka masowo z Kicina wyjeżdżała.
Wilhelm Baum w obawie o utratę dorobku swego
przepisał gospodę na przyjaciela – Andrzeja Piechockiego.

Gdzie to jest?
Kicin to wieś w powiecie poznańskim, w gminie Czer-
wonak. Można tu dojechać autobusami linii 321 i 323 
z Ronda Śródka w Poznaniu oraz liniami 394 i 396  
z Koziegłów (przystanek: Kicin Szkolna). Parking znaj-
duje się przy Szkole Podstawowej na ulicy Gwarnej 
lub przy pętli autobusowej przy ul. Wodnej.

Początek wyprawy:
Przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej w Kicinie 
na ul. Gwarnej

Czas przejścia: ok. 60 minut

Tematyka
Celem wycieczki jest przybliżenie historii Kicina oraz 
jego walorów turystyczno-krajoznawczych.

Na czym to polega?
Uczestnik zabawy idzie trasą wyznaczoną w queście. 
W czasie spaceru rozwiązuje zadania i zagadki, które 
pozwolą na utworzenie ostatecznego hasła. Na końcu 
trasy znajduje się skarb – pieczęć, która jest poświad-
czeniem odbycia wyprawy.

Inne informacje: 
Godziny mszy św. w parafii pw. św. Józefa w Kicinie 
dostępne na stronie www.kicin.archpoznan.pl

Opiekun Questu: Leszek Lesiczka, tel. 606 653 358
Autor tekstu: Hanna Prokopiak
Ilustracje: Wojciech Jałocha  

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

Kicin  
– dobrze, błogo  
   i błękitnie

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.org.pl,  
www.questing.pl

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

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Był on dobrym rzemieślnikiem i podtrzymał tradycję
dzięki niemu gospoda tętniła życiem.
Odbywały się tu przedstawienia, zebrania, zabawy,
był sklep i masarnia; zakup dobrej strawy.

Po II wojnie światowej wiele się tu działo,
była klubokawiarnia i kino działało.
Do dziś mieszkają tutaj potomkowie Piechockiego,
troszcząc się o stan budynku dawnego.

W obrębie ogrodzenia zobaczysz budynek nieduży,
swoim celom jednak już także nie służy.
Dach, na który patrzysz kuźnię osłaniał,
Niejeden się gospodarz kowalowi kłaniał.

A wówczas, gdy goście do zajazdu przyjeżdżali
to właśnie tam prawdopodobnie konie zostawiali.

Znajdź mapę Kicina jako punkt odniesienia
i wpisz w kratki nazwę najwyższego wzniesienia 
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Gdy ujrzysz niedaleko pomarańczowe mury,
dotrzesz do tutejszego domu kultury.
Skrzynkę przed blaskiem jutrzenki osłania
zielona korona z liści utkana.

Hasło da odpowiedź jak niegdyś nazywano
kilka miejscowości, które w uposażeniu oddano
prepozytowi poznańskiej kapituły katedralnej,
w której Kicin zajmował miejsce centralne.

HASŁO:    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kicin 2022

Puszcza 
       Zielonka

Partnerzy:


