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Na	planie	Wrześni	zaznaczono	różne	miejsca	i	obiekty
będące	punktami	kontrolnymi	(PK).	Do	każdego	z	nich
zadano	pytanie.	Odpowiedzi	na	pytania,	jako	potwierdzenie
przebycia	trasy,	należy	dostarczyć	do	organizatora.	

Opracowanie	trasy:
Wojciech	Drozda,
Andrzej	Krochmal

www.trepklub.waw.pl
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	Źródło:	https://pl.wikipedia.org

Początki	wsi	dworskiej	Opieszyn	sięgają	prawdopodobnie	czasów	kształtowania	się	własności	rycerskiej,	
jednak	najstarsza	wzmianka	o	Opieszynie	pochodzi	z	1472	r.	Istnienie	w	tym	miejscu	rezydencji	dziedziców	dóbr	

wrzesińskich	potwierdził	opis	w	Liber	bene�icjorum	Jana	Łaskiego,	dokonany	w	1521	r.	Września	wraz
z	Opieszynem,	stanowiącym	siedzibę	właścicieli	tego	niegdyś	prywatnego	miasta,	a	potem	właścicieli	już	tylko	dóbr	

wrzesińskich,	ma	wspólną	historię.	W	1256	r.	była	wsią	rycerską.	W	1357	r. stała	się	prywatnym	miastem.	Od	XIII	do	XVI	wieku	była	
własnością	Porajów	Wrzesińskich,	a	następnie	kilkakrotnie	zmieniała	właścicieli.	Ostatnimi	właścicielami	był	ród		Mycielskich.	

W	1926	r.	dobra	wrzesińskie	liczyły	ponad	3300	hektarów	i	miały	gorzelnię.	Opieszyn	leży	w	południowej	części	centrum	miasta.	
Obejmuje	dawne	założenie	pałacowo-parkowe:	pałac	oraz	obecny	park	miejski	im.	Dzieci	Wrzesińskich	z	am�iteatrem	im.	Anny	Jantar,	

budynkiem	Wrzesińskiego	Ośrodka	Kultury	oraz	pomnikiem	Marii	Konopnickiej.	Na	terenie	wsi,	w	okolicy	skrzyżowania	
współczesnych	ulic	Chopina	i	Moniuszki,	w	latach	1521–1791	funkcjonował	kościół	szpitalny	S�więtego	Ducha.	W	innym	miejscu,	przy	
skrzyżowaniu	współczesnych	ulic	Opieszyn	i	Kościuszki,	w	latach	1894–1895	wybudowano	neogotycki	kościół	ewangelicki,	obecnie	

rzymskokatolicki	kościół	S�więtego	Ducha.

Legenda
budynek
pomnik,	obelisk
tablica
inny	obiekt
chrakterystyczne
drzewo
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PK 1 
Budynek dawnej Katolickiej Szkoły Ludowej wzniesiony w 1790 r. Tutaj w 1901 r. doszło do słynnego strajku szkolnego dzieci 
wrzesińskich, które broniły prawa na nauki religii w języku polskim. Obecnie mieści się tu Muzeum Regionalne. 

 Ile historycznych fotografii umieszczono na ścianie z pamiątkową tablicą poświęconą ks. Janowi Laskowskiemu? 

PK 2 
Kamienica z 1907 roku. 

Jaki stary ozdobny numer widnieje nad wejściem? 

PK 3 
Secesyjna kamienica z początku  XX wieku. 

Jaki stary ozdobny numer widnieje nad wejściem? 

PK 4 
Kamienica z początku XX wieku. 

Jakie inicjały umieszczono na szczycie elewacji budynku? 

PK 5 
Zabytkowa secesyjna kamienica powstała w 1905 r. W latach 1905-1937 należała do Oscara Hauffa. 

Ile balkonów znajduje się na ścianie frontowej budynku? 

PK 6 
Ulica 3 Maja powstała w 1750 r., w dawnej dzielnicy niemieckiej. Tablica w chodniku obok zabytkowego domu z I poł. XIX w. 

Jaką nazwę nosiła ulica w pierwotnym założeniu? 

PK 7 

Browar założony w 1865 roku. Na początku XX wieku w drodze licytacji browar nabył znany browarnik Stefan Golcz, 
a browar zmienił nazwę na Browar Parowy „Wiktorya”. Po 1945 roku browar został włączony do Wielkopolskich Zakładów 
Piwowarskich w Poznaniu. Istniał do 1950 roku. 

Ile fabrycznych kominów jest w browarze? 

PK 8 
Zabytkowy budynek z XIX wieku. 

Pod iloma oknami znajduje się sztukateria od strony ulicy? 

PK 9 
Szpital Powiatowy. Budynek został oddany do użytku w grudniu 1928 r. Był to najnowocześniejszy szpital powiatowy tego 
typu w Polsce. 25 maja 1929 r. szpital zwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. 

Ile kamiennych kul znajduje się, przy schodach i podjeździe, przed wejściem głównym? 

PK 10 
Szpital Powiatowy. Kaplica w szpitalu została oddana w 1934 r. Prawdopodobnie obraz Chrystusa w ołtarzu został 
namalowany w 1936 r. przez Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

W ilu oknach kaplicy znajdują się witraże? 

PK 11 
Wyższa Szkoła Miejska z 1911 roku, obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. 

W ilu oknach szkoły, od strony ul. Szkolnej, znajdują się witraże? 

PK 12 
Pomnik przyrody, dąb szypułkowy „Stefan”. 

Jaka duża litera znajduje się na najbliższym znaku drogowym? 

PK 13 

Budynek starostwa powstał prawdopodobnie w latach 60. XIX w. W latach 1912-1913 landraturę przebudowano  
ze środków przeznaczonych na budowę nowego szpitala we Wrześni oraz dobudowano obok budynku władz powiatowych 
willę dla starosty, obecnie tę część budynku zajmuje gmina Września i Urząd Stanu Cywilnego. 

Ile ozdobnych lamp oświetla podjazd przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego? 

PK 14 
Pomnik Dzieci Wrzesińskich. Został ufundowany przez społeczeństwo ziemi wrzesińskiej w 74. rocznicę tych wydarzeń. 
Jego odsłonięcie nastąpiło 31 maja 1975 r. Autorem pomnika jest Jerzy Sobociński. 

Ile postaci przedstawiono na pomniku? 

PK 15 
Pomnik Harcerzy Ziemi Wrzesińskiej poległych w obronie Ojczyzny. 

Ile lilijek umieszczono na pomniku? 

PK 16 

Tablica – płyta w chodniku, przed wejściem do parku, upamiętniająca dawną siedzibę właścicieli dóbr rycerskich Września 
z założeniem pałacowo-parkowym z ok. 1750 roku. Pałac na Opieszynie w obecnym kształcie powstał w 1870 roku  
dla hr. E. Ponińskiego. W latach 1945-1994 budynek użytkował Zespół Szkół Rolniczych, a obecnie mieści się restauracja. 

Jaką nazwę nosiła siedziba? 

PK 17 
Pomnik Marii Konopnickiej odsłonięty w 1979 r. Autorem postaci jest rzeźbiarz Mieczysław Welter. Oddano w ten sposób 
hołd poetce, która aktywnie występowała w obronie strajkujących dzieci, będąc przy tym gorącą orędowniczką ich sprawy.  

Co mamy budować wg zapisu na pierwszej tablicy na południe od pomnika? 

PK 18 
Kościół pw. Świętego Ducha we Wrześni, neogotycka budowla z lat 1894-1895. 

Jaki rok widnieje pod krzyżem? 

PK 19 
Amfiteatr. Rada Miejska nadała amfiteatrowi imię Anny Jantar, która śpiewała na tej scenie w 1976 r. podczas turnieju 
„Bank 440”, organizowanego przez telewizję. W latach 2004-2008 w amfiteatrze odbywał się Festiwal Piosenki jej imienia. 

Na ile opisanych sektorów podzielona jest widownia? 

PK 20 
Fragment starego muru nad korytem łączącym stawy. 

Ile ozdobnych wypustek jest na murze? 

PK 21 
Staw z fontanną. 

Ile przepustów znajduje się na brzegu stawu? 
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