
Która z ulic jest zapisana 
jako najstarsza? To ulica .
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A teraz rozejrzyj się uważnie, aż z tym napisem,
Znajdziesz tabliczkę wskazującą ulicę. 
Przejdź tam, gdzie pod numerem drugim
Jest najstarszy budynek, którym miasto się chlubi.
Wykonany został z muru pruskiego,
W XIX wieku bardzo modnego.

Na budynku, po drugiej stronie ulicy, 
Zobaczysz cyfrę na małej tablicy. 
To numer peronu dzisiaj nieczynnego, 
Kiedyś do Wałcza jeździły pociągi z niego.
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Wróć do mostu na stację prowadzącego,
Przy niej tablica – dowiesz się czegoś nowego. 
Kolej ważną sprawą dla Prusaków była,
Za Wilhelma IV się rozpowszechniła. 
Rozwoju transportu król wielki piewca,
Nakazał kłaść tory z Berlina do
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Masz przed sobą kładkę, dziarsko na nią wejdź!
Wchodząc policz schody, wpisz w kratki i przejdź.
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Idąc przez kładeczkę rozejrzyj się przez ramię,
Ponieważ stąd widać Krzyża panoramę.
W oddali widnieje wieża świątyni,
Której święty Antoni patronem się czyni. 
Dawniej był to kościół ewangelicki,
Od ponad sześciu dekad jest katolicki.

Schodząc na peron pierwszy uważnie się rozglądaj,
Tabliczkom na budynku dokładnie się przyglądaj. 
Strzałka wskaże Ci drogę na urząd
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Niegdyś pełen życia, dziś ma wygląd surowy.

Idąc za strzałką wzdłuż dworca miniesz restaurację,
Która serwowała wykwintne kolacje.
Jadały tu damy i zacni panowie, 
kolejarskie rodziny – każdy Wam to powie.

Restauracja, która się tu znajdowała,
Nawet telewizor swój posiadała. 
Wszyscy na filmy tutaj chadzali, 
Razem miło czas spędzali.

Gdy budynek miniesz i ujrzysz starą wiatkę,
Oznacza to, że czas na nową zagadkę.
Przed Tobą znajduje się podziemne przejście, 
Dawniej było z niego na peron czwarty wejście. 
Obchodząc przejście wokół zadanie Cię czeka,
Znajdź krzyż, co upamiętnia zmarłego człowieka.
To gorzowski kibic, Siemkiem się mianował,
Jakiej drużynie piłkarskiej gromko kibicował?
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Wędrówka nasza nie dobiegła jeszcze końca, 
Zawróćcie do budynku kolejowego dworca. 
Obejdźcie go jednak z drugiej strony,
By w górze ujrzeć zegar umieszczony.
Od dawna podróżnym czas dobry wskazuje,
Pociągów odprawy cicho pilnuje.

Za dworcem dzielnie przejdź pod kładką,
By stanąć oko w oko z kolejną zagadką.
Gdyż w tym małym budynku, co przed sobą masz,
Mieściła się dawniej pożarna straż.

Ilu w budynku doliczycie się bram?
Policzcie sami, my nie podpowiemy wam!
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Nad bezpieczeństwem przyjezdnych policja czuwała, 
Dlatego na dworcu swój komisariat miała. 
To ten kolejny obiekt, zaraz obok straży, 
Takie wybitne sąsiedztwo każdemu się marzy!

Na ulicy Krótkiej, gdzie numerów mało,
Kolejarskie grono się integrowało.
Policzcie domy, wpiszcie cyfrę w kratki,
I ruszajcie szukać kolejnej zagadki.
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Idąc wzdłuż Krótkiej ku torom, 
Trzymaj się boku lewego, 
Dopóki, dopóty nie ujrzysz, 
Skrzyżowania całkiem sporego. 

Na skrzyżowaniu dwie tablice się znajdują,
Które o historii Krzyża Was poinformują.
Znajdź teraz tablicę „Dworzec kolejowy”, 
I na zagadkę bądź już gotowy. 

Na czterech ulicach, które są tam wpisane,
Znajduje się budownictwo kolejowym zwane.

W Puszczy Noteckiej, gdzie płynie Drawa,
Miasto Krzyż leży, w tym jego sława, 
Że dawniej żyli tu kolejarze,
Wcale nie kupcy, ani piekarze.

Jednak zanim ta nazwa powstała,
Olędrami Sapieżyńskimi się mianowała.
Aby poradzić sobie z bagiennymi ziemiami,
Sprowadzono kolonistów, zwanych olędrami. 

Z czasem sytuacja zmianie uległa,
I nowa nazwa do osady przyległa.
Drogi kolejowe się tu krzyżowały
Dlatego Krzyżem został nazwany.

Kolejarze zewsząd zaczęli się zjeżdżać,
Tworząc jedną z ważniejszych enklaw.
W domach przy dworcu zamieszkiwali,
Ogrody na dachach swych uprawiali.



Idźcie, wzdłuż jego boku prawego,
A dokonacie odkrycia bardzo ciekawego.
Na końcu budynku, nad naszymi głowami, 
Zachowały się resztki szyldu z napisami.
Informowały one o komisariacie,
Ujrzycie je jeśli dobry wzrok macie.

Jeśli dalej prosto pójdziecie, 
Stary parowóz przed sobą znajdziecie.
Właśnie takie pojazdy dawnymi czasami,
Były prawdziwymi dworców ozdobami. 

Prawy bok parowozu zdobiony jest orłami,
A pod nimi litery, skryte między cyframi.
Jeśli prędko je znajdziecie,
Hasło zaraz odgadniecie!
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Teraz hasło całe możecie ułożyć 
Wystarczy litery w dobre kratki włożyć.
Jeśli je już znacie, to wiecie,
Gdzie skarb ukryty w skrzyni odnajdziecie.
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Gratulujemy, że quest rozwiązać się dobrze udało,
Mamy nadzieję, że w Krzyżu Wam się spodobało!

Partnerzy:

Tematyka
Wyprawa opowiada o osadzie kolejowej w Krzyżu, 
jego mieszkańcach oraz wpływie kolei na historię 
miasta.

Gdzie to jest?
Krzyż – miasto w województwie wielkopolskim,  
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, położone 
około 83 km na północ od Poznania. Miejsce skrzy-
żowania dróg kolejowych Poznań – Szczecin oraz 
dawniejszej Pruskiej Kolei Wschodniej, łączącej Tczew  
ze stacją graniczną Küstrin Kietz w Niemczech.

Na czym to polega?
Należy przejść całą trasę kierując się wskazówka-
mi ukrytymi w tekście. Po drodze należy rozwiązać 
zagadki, z których poszczególne litery utworzą ha-
sło końcowe. Ono wskaże miejsce, gdzie ukryta jest 
skrzynia skarbów z pamiątkową pieczęcią. Jej odcisk 
będzie dowodem ukończenia wyprawy. Jeśli nie znaj-
dziesz pieczęci, zadzwoń do opiekuna wyprawy.

Miejsce startu: Quest rozpoczyna się przy po-
czątku ulicy Krótkiej, na skrzyżowaniu z ulicą Sikor-
skiego. Punkt jest oznaczony na mapie.

Czas przejścia: ok. 40 minut

Uwagi: Cyfry i liczby prosimy wpisywać słownie.

Autorzy: Katarzyna Andrzejkowicz, Joanna Dziewięcka, 
Marta Machowska.
Autor mapy: Anna Andrzejkowicz
Grafika: Jadwiga Rejmaniak
Opiekun wyprawy: Irena Mumot (kierownik Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Krzyż), 
tel.  67 256 41 58, godz. 10.00-18.00

Opieka merytoryczna i projekt serii: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questing.pl
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