Quest Strońsko
Strońsko to malownicza miejscowość położona na prawym brzegu doliny Warty. Pierwsze wzmianki
na jej temat pojawiły się już w 1389 roku. Trasa wycieczki wynosi ok. 2 km i przedstawia najciekawsze
punkty, które naszym zdaniem należy odwiedzić.
Punktem początkowym jest skarpa znajdująca się niedaleko cmentarza. Rozciąga się z niej
niesamowity widok na dolinę rzeki Warty.

1. Jak nazywa się jezioro leżące na dnie doliny rzecznej, mające zwykle sierpowaty kształt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Następnie należy udać się na cmentarz. Znajduje się na nim stara, neoklasycystyczna kaplica
pochodząca z XIX wieku, która kryje przeszłość lokalnych rodów. Znajdują się tu również kwatery 280
żołnierzy polskich poległych w 1939 roku.

2. Podaj imię i nazwisko majora, 1 pułku szwoleżerów, dowódcy kawalerii dywizyjnej, który
zginął w okolicach miejscowości Zmyślona.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Kolejnym miejscem na naszej trasie jest romański kościół św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic.
Wybudowany został na przełomie XII i XIII wieku, jako jeden z pierwszych ceglanych kościołów na
ziemiach polskich. Na przestrzeni lat ulegał on wielu przebudowom i elementy stylu romańskiego
najlepiej zachowały się na zewnętrznej stronie prezbiterium i części nawy, gdzie widoczna jest stara
faktura murów oraz dwa okna zamknięte półkoliście. Na wspomnianej fakturze znajdują się
charakterystyczne okrągłe wgłębienia – ślady po rytualnym nieceniu ognia, oraz podpisy
pielgrzymów.

3. Proszę odczytać i podać imię wędrowca z najlepiej zachowanego podpisu na murze.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Podaj nazwę gatunku drzewa, na którym znajduje się tabliczka o objęciu ochroną w postaci
pomnika przyrody.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Jaki okazały gatunek drzew rośnie przed bramą kościoła?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teraz należy udać się w kierunku parku. Jest to stary park podworski, chociaż nie zachowały się tutaj
ruiny dworu. Po lewej stronie od wejścia znajduje się kilka tablic informacyjnych. Należy się z nimi
zapoznać, a następnie odpowiedzieć na kilka pytań:
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6. Z jakiego rodu pochodził Mściwój – fundator kościoła w Strońsku?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Jaki płaz znajduje się na tablicy dotyczącej Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i
Widawki?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Wymień nazwy rezerwatów oznaczonych na mapie, znajdujących się na tablicy Parku
Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Jaką nazwę nosi V trasa nordic walking koloru pomarańczowego?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przed rozpoczęciem kolejnego zadania warto przejść się po parku i przyjrzeć okazałym drzewom.
Wiele z nich to pomniki przyrody. W centralnym miejscu rośnie okazały jesion wyniosły o obwodzie
około 490 cm.

Z punktu widokowego mamy wspaniały widok na nieprzeciętny krajobraz tych okolic. Kiedy nasycimy
wzrok panoramą należy zejść na dół, do podnóża skarpy. Z dołączonej mapki możemy odczytać dalszy
kierunek naszej wycieczki.
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Polski schron bojowy, to jeden z siedmiu które znajdują się w pasie obrony Beleń – Strońsko. Jedynie
pięć z nich zachowało się w dobrym stanie. Przy każdym z bunkrów znajduje się tablica opowiadająca
o historii tego miejsca i walkach jakie zostały stoczone w tych okolicach.

10. Która kompania obsadzała odcinek wsi Strońsko?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Ile wynosiła waga ciężkiego karabinu maszynowego wraz z podstawą?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kiedy zostaną już rozwiązane wszystkie zadania warto przejść się po okolicy, ponieważ jest ona
niezwykle wyjątkowa i urokliwa.
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