
Witaj!

Czas przejścia i rozwiązywania questu: ok. 1h
Długość trasy: ok. 2,2 km 

WWitaj! Zapraszamy Cię na krótką wyprawę po 
Kościanie, podczas której poznasz bliżej ks. prałata 
dra Józefa Surzyńskiego – kapłana, kompozytora, 
społecznika, wielkiego patriotę. W trakcie wyprawy 
przybliżymy Ci miejsca bezpośrednio z nim 
związane, ale także inne, te historycznie ważne, i nie 
tylko, w Kościanie. Quest przeznaczony jest dla 
piechupiechurów, ale zachowując zasady bezpieczeństwa, 
można również skorzystać z roweru. Życzymy 
udanej zabawy!!!

 
Kościan to ponad 20 -tysięczne miasto, położone 
w zachodniej części Wielkopolski, w powiecie 
kościańskim. Można tu dojechać pociągiem, 
autobusem lub rowerem, w zależności od ilości 
kilometrów do pokonania. 

PPodczas wyprawy kieruj się wskazówkami, które 
zaprowadzą Cię do miejsca ukrycia skarbu. Po 
drodze rozwiąż zagadki, kolekcjonując litery do 
hasła głównego. Kiedy znajdziesz pieczęć, odbij ją 
na swojej karcie jako dowód ukończenia questu. 

Jak szukać skarbu? 

Gdzie to jest?

Witamy, witamy, o Kościanie dziś poopowiadamy.
Na przygodę z niezwykłym przewodnikiem zapraszamy.
Od szkoły muzycznej nasze spotkanie zaczynamy,
na ul. Kurpińskiego 3 start ogłaszamy!!!

Szkoła mała, szkoła skromna,
lecz talentów tu siła drzemie ogromna.
NNa początku miało jej nie być wcale,

lecz Krystyna Winowicz walczyła o nią wytrwale.
W 1988 roku to wszystko miało początek,

tak właśnie powstał kościański muzyczny zakątek.

Stań tyłem do budynku, a z prawej strony,
popiersie naszego bohatera – pomnik ustawiony.

To ojciec polskiej muzykologii,
po studiach po studiach również doktor teologii.
Odejmij lata na tablicy umieszczone,
wpisz w puste kratki i zadanie zaliczone.
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Bohater z popiersia niejednego ma imiennika,
tam również nazwisko naszego przewodnika.

Ustaw się ponownie tyłem przed schodami,
przed tobą aleja z drzewem otoczonym kamieniami.
Na skrzyżowanie okrężne kroki swoje skieruj,
kierunek publicznych instytucji zbliży Cię do celu.

PPo lewej stronie Urząd Miejski znany doskonale,
po prawej Poczta Polska i Liceum ku Kolberga chwale.
Tutaj kolejna zagadka dla Ciebie przeznaczona,
pod orłem i aniołkami ładnie umieszczona.

O dawnej jednostce oświatowej napis informuje,
a jej patron imieniem i nazwiskiem do kratek wskakuje.

Jeśli zboczyłeś z chodnika głównego,
wwróć tam i idź obok mostu stalowego.
Kiedy dojdziesz do dróg skrzyżowania,

dalej kamiennym deptakiem bez żadnego zwalniania.

Miejsce to jest wszystkim znane,
najszybciej tam płynie czas w całym Kościanie.
To deptak przez wszystkich lubiany,
na którym każdy jest mile widziany.

W pW połowie drogi dalszą wędrówkę święty wytycza,
kolega po fachu swego nazwiska na tablicy użycza.
A postać ta to naśladowca Surzyńskiego,

organista, kompozytor i dyrygent chóru męskiego.
Na przepięknym budynku miejsce pamięci oznaczone,
wpisz imiona i nazwisko do kratek – zadanie zaliczone! 
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Na końcu ulicy nakaz skrętu ci podpowie,
dokąd w dalszą powinieneś się udać drogę.
Tuż przed Tobą wznosi się kościół niemały,
Surzyński szefem był tej kościańskiej fary.

W 1894 r. probostwo w Kościanie obejmuje,
renowację organów i kościoła nadzoruje.

Ze zniZe zniszczeń od Kulturkampfu parafię do świetności 
przywraca,

we wszystkich ważnych sprawach ludność się ku niemu 
zwraca.

Dbał, pielęgnował jak o swoje,
o dobro Kościoła toczył boje.

Był to pierwszy kościół w Kościanie,
wwielkie było Surzyńskiego zaangażowanie.
Miał też wpływ na chóru rozkwitanie,
ważne było kulturalne wzbogacanie.
Wnętrze kościoła oślepia złota blaskiem,
efekt powinien zostać nagrodzony oklaskiem.

Przy wejściu bocznym fary okazałej,
tabliczka upamiętniająca Surzyńskiego chwałę.
PrzePrzeczytaj z niej tytuł papieskiej nominacji,
zapamiętaj i zapisz ku twej fascynacji.

Podążaj ze wzrokiem Surzyńskiego z tablicy,
zobaczysz najważniejszy plac w okolicy.
Trzymaj się pierzei po lewej ręki stronie,

przy następnym rogu opowieść o polskości obronie.

Surzyński zabiegał o rozwój Banku Ludowego,
wwzrosła tym samym odporność wobec zaborcy 

pruskiego.
Walka z germanizacją priorytetem księdza była
i nauczaniem religii po polsku sławą go okryła.

Ze strajkiem dzieci wrzesińskich się solidaryzował,
do buntu także kościańskie rodziny agitował.
W kW kręgach niemieckich za wroga numer jeden go 

uważano,
a za obrazę nauczycieli grzywną ukarano.
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Muzyczne
Questy

„O ks. JÓZKU
MUZYKANCIE”

To koniec wędrówki tej,
ks. Józef prowadził w niej.
Teraz skarb odnaleźć czas
- trzeba najpierw hasło poznać.

Podejdź do ławeczki narożnikowej,
poszukaj obok budowli miniaturowej.
OOdrysuj w polu na pieczęć przeznaczonym,
obrazek na metalowej płytce uchwycony.
Fachowo otaż ta technika się nazywa,

pocieraj fakturę ołówkiem – grafika się odbija.

Miejsce na pieczątkę

Osoby tworzące quest: Anna Michalak oraz uczniowie z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie: Maksymilian Menciński, 
Marcin Rajewski, Mateusz Zwierz, Jakub Dobraś, Wojciech Chojnacki, 
Weronika Bereszyńska, Jagoda Michalak, Aleksandra Michalak, Wiktoria 

Konradowska, Sandra Duda, Kacper Książek
Rysunek księdza Surzyńskiego, mapa: uczniowie z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych
im. im. F. Ratajczaka w Kościanie 

Konsultacje: Anna Walczak, Hanna Grabus

Projekt graficzny, skład: Martyna Czub

Opiekun wyprawy: Ewa Biały tel. 693 297 282

Projekt realizuje:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi” 

www.zmuzykadoludzi.org.pl

PPartner questu:
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego

- Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
www.unia.srem.com.pl
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Przez lata mu przewodniczył i patronował,
miesięcznik „Muzyka kościelna” także redagował.

Ukazywał się on nie tylko w Poznaniu, ale i w Kościanie.
Przekazywać praktyczne wskazówki i recenzje miał za 

zadanie.

Przyspieszenie odnowy muzyki kościelnej przejawiał,
do polido polifonicznej i śpiewu a cappella namawiał.
Był to styl muzyki wielogłosowy bez instrumentów,
ale w parze z nowym dyrygentem nie obyło się bez 

buntów.

A że Surzyński był uparty i sprzeciwu nie uznawał,
rozstał się z Towarzystwem, choć walczyć nie przestawał.
Naukową i koncertową działalność kontynuował,
popowrócił do Kościana i dużo podróżował.

Autorytetem znacznym w świecie muzycznym się cieszył,
wiele młodych talentów w miejscowym chórze zrzeszył.

Kompozycje kościelne i utwory świeckie pisał.
Odpoczywał w Jugosławii, Adriatykiem się zachwycał.
Doczekał się odwiedzin swego chóru poznańskiego
pod przewodnictwem dyrygenta ks. Gieburowskiego.

PPodupadł na zdrowiu, zmarł w marcu roku 1919.
Pogrzeb był manifestacją „Polaka wielkiego”.
Na pożegnanie „Requiem c-moll” odśpiewano
i na ziemi kościańskiej w spokoju go pochowano.

Kończymy spacer z naszym bohaterem,
ale jeszcze jeden punkt jest naszym celem.
Nie zmieniamy kierunku wcześniej obranego.
On nas zapOn nas zaprowadzi do skarbu ukrytego!!!

Wysoka ceglana projektu Ksawerego Geislera,
w nieznany dotąd kosmos chętnie Cię zabiera.
Jej sylwetka między blokami się eksponuje,

przed rondem popatrz uważnie, gdzie się znajduje.

Podejdź bliżej i nad drzwiami przeczytaj uważnie,
jej nazwę wpisz do kratek odważnie.
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Spacer po kolejnej ścianie rynku zrobimy mały,
pośrodku ratusz – budynek okazały.

Przed nim miejsce pamięci do szacunku obliguje,
a w jego wnętrzu Muzeum Regionalne się znajduje.

Na następnym rogu rynku, gdzie dróg rozwidlenie,
wejdź w ulicę – ze sprawiedliwością skojarzenie.
Do niDo niewielkiego placu Cię ona poprowadzi,
to miejsce, co pamięć o poległych gromadzi.
Upamiętnia tych, co życie swe oddali

za wolność kraju i niczego w zamian nie żądali.
Ich nazwiska na tabliczkach zostały umieszczone,
na planie krzyża harcerskiego na podłożu ułożone.

Na jego ramionach miejsca bitew i nazwiska poległych,
wwalczących w czasach już dość odległych.

Przeczytaj jakie miasto obok Kurzej Góry się znajduje,
a jego nazwa niech do kratek raźnie wskakuje.

Sprawdź jeszcze z nazwisk zapisanych harcerzy,
u kogo na końcu imienia i początku nazwiska „SZ” Cię 

uderzy.
Wpisz w puste pola tego bohatera,

on do hasła on do hasła końcowego furtkę Ci otwiera. 

Rozejrzyj się i idź ulicą z zawodowym fachem,
na jej końcu po łuku przez most z rozmachem.
Przed Tobą droga będzie prosta i długa,
a jej ukończenie to Twoja zasługa.

Do Surzyńskiego powrócimy jeszcze na chwilę,
a na skrzyżowaniu idź prosto, mniej niż jedną milę.

NNasz bohater w Poznaniu również cegiełkę dołożył
i Muzyczne Towarzystwo św. Wojciecha założył.
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