
Abyś dzień miał bardzo dobry,
wyrusz z nami do wsi Obry.
Kilka kilometrów od Wolsztyna się znajduje,
działalność cystersów i oblatów pokazuje.

Możesz użyć auta, busa lub roweru,
by dotrzeć z nami do celu.

Pierwsi cystersi z Łekna w XIII wieku przybyli
i wspólnotę w Obrze utworzyli.
Byli nie tylko zakonnikami,
ale również rolnikami i młynarzami.
Pszczoły w pasiekach trzymali
i na melioracji dobrze się znali.

Do powstania Wolsztyna się przyczynili:
gospodarczo i kulturalnie okolice ożywili.

Najpierw Niałek Wielki i Komorowo zbudowano,
A po nich dopiero Wolsztyn ulokowano.
Przez sześć wieków cystersi tutaj działali,
nie tylko klasztor i kościół wybudowali.

Prusacy kasacje na zakon cystersów nałożyli.
Jezuici też się tutaj na krótko pojawili.
Misjonarzom Oblatom klasztor powierzono
i na Wyższe Seminarium Duchowne

przeznaczono.

Podczas II wojny światowej Niemcy
policję szkolili,

a potem był tu szpital, gdzie gruźlicę leczyli.

Oblaci po wojnie klasztor znów przejęli
i nauczać ludzi o Bogu zaczęli.

Gdy chcesz klasztor odwiedzić,
musisz się wcześniej zapowiedzieć,
gdyż jest to zakonników dom,
Nie wejdziesz ot tak doń.

Klasztor ma dach dwuspadowy
i na planie jest kwadratowy.
Wewnątrz wirydarz umieszczono,
to ogród, w którym jest pięknie i zielono.

Poszukaj głównego wejścia do klasztoru.

                                  jej drzwi są brązowego koloru.

Jedna wieża na kościele czas odlicza.
spójrz do góry, zegar ma dwa oblicza.
Gdy zrobisz trzydzieści kroków,
ukaże Ci się kościół w stylu późnego baroku.

Pierwsza świątynia była drewniana,
dla cystersów ufundowana.
Ta, którą widzisz, jest murowana,
w XVIII wieku wybudowana.

Podejdź do kościoła bram,

możesz otworzyć je sobie sam.
W centrum ołtarza obraz wspaniały się znajduje,
który Wniebowzięcie Maryi Panny pokazuje.
Ona oblatów i cystersów opieką otacza
i kierunek życia im wyznacza.

Nad obrazem św. Jakub góruje
i kościołowi dzielnie patronuje.

W podziemiach kościoła szczątki spoczywają
tego, którego pieśń wierni często śpiewają.
Czy „Chwalcie łąki umajone” pamiętacie?
I autora - Karola Antoniewicza znacie?

Odejdź 20 kroków od bram kościoła.
na jego front spojżeć jest teraz pora.

We wnękach fasady świątyni u góry
znajdują się świętych fi gury.
Św. Benedykt dzierży swoją regułę,
A św. Bernard w ręku trzyma kurwaturę*.

Oko opatrzności pośrodku się znajduje
i nad klasztorem opiekę sprawuje.
Policz ile promieni

wokół oka się mieni

Idź w lewo, dziesięć kroków do pomnika,
spotkasz Jana Nepomucena

- dobrego spowiednika.
Czeski władca śmiercią męczeńską życia

go pozbawił,
Gdyż nie chciał tajemnicy spowiedzi wyjawić.

Podczas II wojny pomnik

                                                                zburzyli,

później 

go naprawili.

Poszukaj teraz dzwonu,
On nie zabije już nikomu.
A wiesz dlaczego?
Bo nie ma serca jego.

Wcześniej dzwonił na kościoła wieży,
ale serce mu pękło, uwierzysz?

Teraz jest taka jego dola,
że wisi koło kościoła.
To zabytek niesłychany,
bo w 1896 roku odlewany.

Brama i furtka niedaleko się znajdują,
one ogrodu klasztornego pilnują.
Wejście zamykane jest z wieczora,
gdyż na zwiedzanie to zbyt późna pora.

Gdy próg bram przekroczysz,
ogród w stylu włoskim Cię otoczy.
Pierwszą dróżką idź w lewo
i poszukaj pnia papieskiego.

Na pieńku tabliczka się znajduje

i o darze

                                                                            informuje

Trzy dęby go otaczają

i 

upamiętniają.

Podążaj ścieżką prosto dalej,
możesz rezydencję opata znaleźć.
W budynku tym dawniej opaci mieszkali
i zakonem sprawnie zarządzali.

Gdy cystersi z Obry się wyprowadzili.
Goście opatówki się zmienili.

W XVIII wieku wybudowana
i do dziś została zachowana.
W tympanonie opacki znajdziesz znak,
którym odznaczał się najwyższy brat.

Opaci w tarczy herbu krzyż mają,
po bokach którego dwa sznury zwisają.

Ilość frędzli przy nich jest sprawą niebagatelną:
więcej splotów oznacza wyższą

hierarchię kościelną.

Dwanaście frędzli masz na oku.
tyle ile jest miesięcy w roku.
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*Kurwatura — w języku staropolskim: pastorał biskupi
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Miejsce na skarb

Tematyka
Wyprawa prowadzi po ogrodzie Wyższego 
Seminarium Duchownego Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze.

Gdzie to jest?
Obra znajduje się ok. 8km od Wolsztyna, 
leży w zachodniej części województwa 
wielkopolskiego na trasie Wolsztyn — Nowa Sól.
Wyprawa rozpoczyna się przy Furcie 
Wyższego Seminarium Duchownego 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
w Obrze.
Godziny otwarcia: op poniedziałku do soboty 
w godz. 13:00-18:00.

Na czym to polega?
W czasie wędrówki uczestnik zabawy 
rozwiązuje zadania i zagadki, które 
doprowadzą go do ostatniego punktu,
w którym jest ukryty „skarb” w postaci 
pieczęci. Przystawmy ją poniżej w miejscu
na skarb i schowajmy do skrzyni skarbów
dla innych uczestników zabawy

Czas przejścia: ok. 45 minut

Do opatówki obróć się lewym bokiem
i idź przed siebie uważnym krokiem,
Byś przy pierwszym rozstaju w prawo skręcił.
po lewej zobaczysz dawny folwark zwierzęcy.

W XVIII wieku powstały.
Dziś już niestety opustoszały.

To jeden z najdłuższych budynków w okolicy:
aż 80 metrów sobie liczy.
Dach mansardowy chroni go przed opadami,
pokryty równo czerwonymi dachówkami.

Kieruj się w stronę kościoła,
aż dojdziesz do piwnicy czoła.
Wyrasta ona spod ziemi,
dach na niej wiosną i latem się zieleni.
Z czerwonych cegieł ją wybudowano,
warzywa w niej kiedyś przechowywano.

Obejdź piwnicę z lewej strony,
podążaj dalej, gdzie bruk jest położony.
Kolejne rozdroże na Ciebie czeka
idź prosto, nie zwlekaj.

Za choinkami ukryty jest pomnik,
on Ci o świętym Kościoła przypomni.

Spójrz na

fi gurę,

to on zanim włożył biskupa purpurę,
utworzył zgromadzenie nazwane,
Oblatów Maryi Niepokalanej.

Gdy obejrzałeś pomnik jego,
zawróć do skrzyżowania poprzedniego.
Na nim w lewo się skieruj,
to nie koniec twojego spaceru.

Misje swą zakończysz,
gdy do ostatniego punktu podążysz.
Z brukowanej drogi skręć w lewo,
w ścieżkę z kamyka luźnego.

Wzdłuż niej żywopłot zasadzono,
tu na spacery często chodzono.
Gdy trafi sz na krzyż z żywopłotu,
do skrętu w prawo się przygotuj.

Teraz ukaże ci się Matki Boskiej grota,
powoli otwierają ci się skarbu wrota.
Przed drugą wojną ją postawiono.
często przy niej się modlono.

-regułę tę benedyktyni wyznają,
oblaci również na co dzień jej przestrzegają.

Pod kamieniem krzyżem oznaczonym,
czeka na Ciebie skarb wymarzony.
Możesz sobie pieczątkę przyłożyć,
ale pamiętaj by ją na miejsce odłożyć.
Gdy poczujesz taką potrzebę,
napisz kilka słów od siebie.
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Wolsztyńska
gra terenowa

Obra
- tu mieszczą się

pocysterskie dobra


