Wróć ulicą z drzewami związaną,
po chwili zobaczysz piękną budowlę drewnianą.
Rozglądaj się po drodze – nabierz trochę SPOKOJU,
ale nie bierz tej wskazówki dosłownie i nie rób postoju.
Gdy jesteś już blisko kolejnej atrakcji,
szukaj po lewej stronie drzewa, lecz nie akacji.
To pomnik przyrody, tabliczkę posiada,
jego imię wpisz w kratki, przecież to jest zabawa.
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Dowiedziałeś się właśnie, że z niego żaden psotnik,
tylko zwyczajny „ZACHODNI”
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Do drewnianej budowli prowadzi murowana brama
neogotycka, która funkcję dzwonnicy utrzymała.
Są tam dwa dzwony z początku XVII wieku,
przyjrzyj się im uważnie i bez pośpiechu.
Ufundowane zostały przez Jana Pyanowskiego,
kolejna zagadka wzdłuż ogrodzenia murowanego.
Wysoka, od wiosny w zieloną sukienkę przystrojona,
może jesienią z suszonych kwiatów herbatką Cię przekona.
Imię nosi „Teresa”, to nie ściema, to lipa.
W kratki łacińską nazwę wpisujesz
i do hasła głównego literki otrzymujesz.
4
1
7
Stań teraz do niej plecami,
poszukaj kamiennej płyty z informacjami.
To epitafijna tablica, która wewnątrz kościoła się znajdowała,
o miejscu pochówku Franciszka Bojanowskiego informowała.
Jego ciało przy ołtarzu w krypcie kościoła zostało pochowane,
i dla potomnych, że był właścicielem wsi, zachowane.
Drugi wyraz pod imieniem i nazwiskiem poniżej zapisujesz
i literkę do hasła głównego otrzymujesz.
Jeśli z odczytem napisu jakiś problem jest,
wymacaj palcami – to tylko quest.
3
Idź dalej wzdłuż muru, aż ujrzysz taflę jeziora
– to Mórka Mała, a na jej drugim brzegu wysepka położona.
Teraz zarośnięta, lecz kiedyś gród tam się znajdował,
ród Ostojów o szlacheckim znaczeniu wsi decydował.

Na południe od Mórki Małej długie rynny polodowcowe się znajdują,
tam wody jeziora Mórka i Cichowo falują.
Kiedyś stanowiły wody Jeziora Wielkiego,
dziś rozmiarem nie imponują, ale latem są ochłodą dla każdego.
Wypada jeszcze kilka słów wspomnieć o świątyni drewnianej,
mimo zmian, w tej postaci z końca XVI w. zachowanej.
Szkielet ścian drewnianych gliną i roślinnością wypełniony,
potocznie szachulcem został określony.
Konstrukcja jest niewidoczna, drewniane deski ją osłaniają,
a wewnątrz mury tynki pokrywają.
Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem legendą jest owiany,
za kopią dzieła malarza włoskiego Murilla został schowany.
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny prezentuje
i oryginał barokowy ładnie zachowuje.
Obraz pochodzi z kościoła drewnianego,
we wsi Pogódka położonego.
Pożar go strawił, ze wsi nic nie zostało,
miejsce to w XIX w. Wsiskiem nazywano.
Niewielki stawek był tylko wspomnieniem,
nad tym dość smutnym wydarzeniem.
W konflikcie mieszkańcy ze sobą stanęli,
Bodzyniewa i Mórki dość poruszeni,
i każdy o obraz rościł swoje prawa,
aż wśród proboszcza narosła obawa.
Więc w pierwsze święto Wielkanocy,
po zjedzeniu święconego
dał czas, kto pierwszy przybędzie do miejsca wyznaczonego,
gdzie kiedyś w Pogódce stał kościół drewniany,
temu obraz zostanie na zawsze oddany.
Tak też mieszkańcy wsi Mórka spór wygrali
i obraz Matki Boskiej do kościoła zabrali.
Gdy kościół otwarty, wejdź i zwróć uwagę
na chrzcielnicę barokową, ozdobioną pelikanem.
A na środku spójrz na sufit wysoko,
niech malowidła Teodora Szukały przykują twoje oko.
W nawie i prezbiterium pięknie namalował
ośmiu świętych polskich i czterech ewangelistów zachował.
Na zewnątrz „Józefa” poszukaj i rozejrzyj się przy nim dookoła,
za niskim metalowym płotkiem skrzynia jest umieszczona.
Znak chrześcijaństwa ją zasłania,
ruszaj się! Tam pieczęć jest schowana.
Odbij ją na swoim queście,
wpisz w księdze wypraw swoje wspomnienia,
i wędruj szlakami po dalsze wrażenia.
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Gdy hasło główne już uzupełniłeś,
nieznane miejscowości od razu odkryłeś.
Na turystycznej mapie próżno by je odszukać,
lecz informacje o nich krążą w starodrukach.
Ę
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O zakochanym
lotniku
i niejednym pomniku

!

Jeżeli nie znalazłeś skarbu, prosimy
o kontakt z opiekunem wyprawy!
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1 Witaj! Zapraszamy Cię na spacer po Mórce,

podczas którego poznasz atrakcje kulturowe
i przyrodnicze wsi, w tym historię rodziny
Unrugów, powstańca wielkopolskiego,
architekturę drewnianego kościoła i legendę
cudownego obrazu oraz wypoczniesz
w otoczeniu pomników przyrody i jeziora
Mórka. Nasz quest przeznaczony jest
dla piechurów, ale możesz również skorzystać
z roweru. Pamiętaj jednak o zasadach ruchu
drogowego! Życzymy miłych wrażeń
podczas wyprawy!
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REGION ŚREMSKI

zaprasza

Ruszaj więc przyjacielu, bo przy mogiłach zaczynamy,
tam pierwszą ciekawostkę ukrytą mamy.
Zsumuj cyfry na drogowskazach widniejące,
Wpisz je do kratek poniżej – to jasne jak słońce!

start

2 Gdzie to jest?
Mórka leży w środkowej Wielkopolsce, w południowo-zachodniej
części gminy Śrem, nad jeziorem Mórka. Miejsce startu znajduje się
na ulicy Śremskiej 8, przy cmentarzu parafialnym. Miejscowość jest
malowniczo położona na przecięciu dwóch szlaków rowerowych:
„Dziesięciu Jezior”, który swój początek ma przy punkcie widokowym w Dolsku oraz „ks. Piotra Wawrzyniaka”, który rozpoczyna się
w Śremie na ulicy Kolejowej. Z Poznania można tu dotrzeć rowerem np. Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym lub pierścieniem
rowerowym wokół Poznania, a dalej poznawać region śremski,
poruszając się Siecią znakowanych szlaków rowerowych regionu
śremskiego (więcej na www.unia.srem.com.pl). Koniecznie wcześniej zaplanuj trasę swojej wyprawy! Nasza edukacyjna gra terenowa daje dodatkowo możliwość bliższego poznania atrakcji turystycznych regionu śremskiego oraz wspomnianych już szlaków.

3 Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy poruszaj się według wskazówek, które zaprowadzą Cię do miejsca, w którym ukryty jest skarb. Po drodze
rozwiąż zagadki, kolekcjonując litery do hasła głównego. Kiedy
znajdziesz skarb, odciśnij go na swojej karcie – jako dowód ukończenia questu. Koniecznie wpisz swoje wrażenia do księgi wypraw.
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 rowerowych szlakach „Dziesięciu jezior” oraz „ks. Piotra Wawrzyniaka”, a także o innych szlakach w ramach „Sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego” znajdziesz na
stronie www.unia.srem.com.pl, link Turystyka i dziedzictwo kulturowe oraz w wydawnictwach dostępnych
w Centrum Informacji Turystycznej w Śremie, ul. Okulickiego 3.

4 Czas przejścia
i rozwiązywania questu:
Długość trasy:

ok. 40 min

ok. 0,6 km

Dostosuj ubiór i buty do wyprawy!
Weź ze sobą ołówek!
5

Miło, że do wsi Mórka dzisiaj zawitałeś,
zapewne o niej już nieco słyszałeś.
Nie jest taka to miejscowość zwyczajna,
a spacer po niej to przygoda fajna.
Powstała, gdzie dawno temu morze było,
początkowo Morka się na nią mówiło.
Nazwa ta to mgiełka, którą wiatr zbiera z wody,
przyjemnie otula ciało – czasami dla ochłody.
Cmentarz na rozwidleniu dróg jest usytuowany
na Mełpin i Kadzewo kierunek oznakowany.
Odszukaj miejsce pochówku lokalnej społeczności,
pamiętaj, że tu się wymaga szacunku i grzeczności.
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Największy na cmentarzu grobowiec jest murowany,
w nim Ignacy Bojanowski został pochowany.
Wiktor Unrug również w nim spoczywa.
To dziedzic i dawny właściciel pobliskiego Mełpina.
Jego matka Emilia Bojanowska herbu Junosza
wniosła Mełpin w posagu nie szczędząc tu grosza
Wiktorowi Edwardowi Unrug herbu własnego,
a ten go przekazał dla imiennika Wiktora – syna swego.
Linia Unrugów do dziś w Polsce egzystuje.
Ich nazwa pochodzi od niemieckiego „ohne Ruhe”.
To od zawołania bojowego, „bez spokoju” oznacza,
pod względem wiedzy zrobimy z Ciebie bogacza.
Odrestaurowany dwór w Mełpinie na uwagę zasługuje,
w nim Konsul Honorowy Peru od lat zamieszkuje.
Włożył on serce i duszę w odnowienie kompleksu
dworskiego,
nie znajdziesz w okolicy drugiego równie pięknego.
Dwór Mełpin ciekawą historię w sobie skrywa.
Niezwykle romantyczna, ale ciągle żywa.
Piękna córka Unrugów Olą w domu nazywana,
skradła serce i miłość pewnego młodego Pana.
To lotnik – Kazimierz Kosiński – w stopniu porucznika,
z najbliższymi Aleksandry nie złapał łącznika.
Rodzina nie akceptowała tego związku miłosnego.
Na błogosławieństwo nie było sposobu żadnego.
Kazimierz sypał kwiaty z samolotu akrobacji,
zapisał się w pamięci wielu jako mistrz determinacji.
Aż w końcu piękna Ola uciekła do Gdańska do stryja,
rzecząc, iż nie wróci, gdy na związek zgody nie otrzyma.
I tak w wielkim uczuciu młodzi swego dopięli,
ślubowali sobie miłość, pełni wiary i nadziei.
Przyrzeczenie w kościele w Mórce wzajemnie składali,
ukochanego syna Romana wnet się doczekali.
Lecz wojna pokrzyżowała rodzinne plany,
zostawiając w sercu Oli głębokie rany.
Zginął jej małżonek w bitwie o Anglię oddając życie,
odtąd sama musiała zadbać o syna należycie.
Osiadła we Francji, dożyła wieku sędziwego,
u schyłku życia chciała wrócić do domku mełpińskiego.

Wizytę na czerwiec 2000 planowała,
lecz w maju tamtego roku śmierć ją zabrała.
Ruszyć z miejsca czas nastąpił wreszcie.
Powitajmy jeszcze jedną osobę w naszym queście,
To powstaniec wielkopolski – wojownik zasłużony,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym odznaczony.
Przez trzynaście miesięcy brał udział w powstaniu
w pierwszej kompani śremskiej, w pełnym oddaniu,
w walkach pod Zbąszyniem, a następnie pod Szubinem.
Później do 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich wstąpił,
przeszedł szlak i w wojnie polsko-bolszewickiej wystąpił.
Służył w 3. szwadronie, pod dowództwem Jerzego
Watta-Skrzydlewskiego,
a po wojnie w Bodzyniewie stał się właścicielem gospodarstwa rolnego.
Odszukaj teraz figurę Jezusa Błogosławiącego,
stań do niej tyłem, choć nie wypada robić tego.
Zrób kilka kroków i w trzecim rzędzie mogiłę powstańca zobaczysz,
wpisaniem poniżej dwóch imion z tabliczki się uraczysz
12
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Dobrze, ale tkwić w miejscu nie wypada.
Idź dalej według wskazówek – taka jest zasada.
Cmentarz zostawiamy – stań tyłem do jego bramy.
Po lewej zagadkę z rowerem mamy.
Wpisz do kratek poniżej szlaków dwa kolory,
przekonasz się, że wieś Mórka ma swoje walory.
i

5
Trzymaj się dalej tej samej strony ulicy,
zrobimy mały spacer po bliskiej okolicy.
Po lewym łuku drogi poruszaj się piechotą,
parku dworskiego szukaj z ochotą.
Przed parkingiem przejdź przez drogę bezpiecznie,
po to, by rozwiązywanie questu nie trwało wiecznie.
Z większej tablicy zawieszonej na parkowej bramie
przepisz dwa środkowe wyrazy – ołówek się nie złamie.
6
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Jeśli polecenie bezbłędnie wykonałeś,
to firmę, która ma tu siedzibę – poznałeś.
Dodamy tylko, dotrzymując Tobie kroku,
iż w folwarku działała kolejka polna w 1926 roku.

