Bądź ostrożny, mój ciekawy przyjacielu,
bo kierowców pędzących zobaczysz tu wielu.
Przed Tobą piękny park kwilecki się wyłania
i sekretne tajemnice swoje odsłania.
Jeśli ruszysz w górę – jesteś na dobrym szlaku,
idź wzdłuż czerwono-białych barierek, dziewczyno
i chłopaku.
Stając na krzyżówki szczycie,
nazwę francuskiej gminy Kwilczowi bliźniaczej zobaczycie.

Idź w przeciwną stronę niż na znaku wskazówka,
teraz intensywnie popracuje Twoja śliczna główka.
Stań przed zgrabnym budynkiem z cegły czerwonej,
przez hrabiów kwileckich dla dzieci stworzonej.
Niezapomniana kobieta tutaj dzielnie działała
– Leokadia Kornaszewska się nazywała.

Na rogu ulicy piekarnia Czajki kiedyś była
i sprzedaż pysznych bułeczek prowadziła.
Dzieci skórkę z apetytem z nich obgryzały,
a starszym tłuste boczki od chlebków przybywały.

Hrabina Kwilecka spod Warszawy ją sprowadziła,
aby maluchom folwarcznym opieką służyła.
Okupantów i komunistów wcale się nie bała
i dzieci do I Komunii św. dobrze przygotowała.

Pamiętaj, że teraz Twa droga w kierunku kościoła wiedzie,
niech Cię pamięć zapachów z dawnego baru
nie zwiedzie.

Idź chodnikiem w kierunku wysokiej figury,
którą mijają przejeżdżające fury.
Ty pójdziesz szybciutko dalej prosto,
nigdzie nie zakręcaj, ani łagodnie, ani ostro.
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Dnia 6 stycznia 1919 roku
Ludwik Kaczmarek stanął tutaj na widoku,
rozdając ulotki Naczelnej Rady Ludowej z Poznania,
zachęcał zgromadzonych do wielkopolskiego powstania.
Popatrz na tablicę, tam w głębi napis schowany,
o człowieku, który w więzieniu został zamordowany.
W szóstym wersie wyrazy śmiało odszukasz,
o co w Polsce walczył Ciepliński Łukasz.
O
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Idź wzdłuż parku i muru kamiennego,
a dojdziesz do celu upragnionego.
Znajdziesz się znów przy pałacowej bramie,
historię ciekawą poznasz, mój drogi Panie.

Tu w pałacu powstańcy wielkopolscy znaleźli schronienie
i na rozkazy bosmana Binkowskiego mieli baczenie.
Słabo uzbrojeni i w pruskich mundurach,
plan działań powstańczych obmyślili w tych murach.
Po drugiej stronie szosy stary ogród swój urok roztaczał,
zdrowych warzyw i owoców pałacowi co dzień dostarczał.
Przejdź bezpiecznie, na żółty romb skieruj swój wzrok,
idź dzielnie i ostrożnie, wyrównaj swój krok.

Stań tyłem do bryły XVIII-wiecznego kościoła,
uważnie i spokojnie rozejrzyj się dookoła.
Skieruj swe kroki odważnie na prawo
i w kierunku krzyżówki podążaj żwawo.
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potrzebnej literki użyczyć Ci gotowa.
Idź w prawo, wzdłuż ulicy płoty Cię poprowadziły,
w dawnej kwileckiej porodówce dzieci się rodziły.

Trzecia litera na znaku ośmiokątnym ukryta

Przed Tobą wiekowy cis w pięknej odsłonie,
za nim budynek zarządcy jak perła w koronie,
na bibliotekę i porodówkę dawniej spożytkowany,
dzisiaj przez kwilczan zamieszkiwany.
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Spójrz na ostatniej litery zwrócenie brzuszka,
w dół poprowadzi Cię prosto dróżka.
Ludzik na niebieskim, informacyjnym znaku,
pokazuje drogę dalszego Twego szlaku.

W domu Bolesława Mizery pod numerem szóstym,
gdzie niegdyś był zajazd i sklep z mięskiem tłustym,
powstańcy mieli broni skład tajny,
przez co Prusakom mogli stawić opór nadzwyczajny.
Przeczytaj tekst z tablicy na skwerku Cieplińskiego,
wpisz nazwę święta w dniu śmierci Łukasza
ustanowionego.
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Tu Kwileccy herbu Szreniawa mieszkali,
przez prawie 550 lat nad Kwilczem czuwali.
Byli wśród nich ludzie zacni, dzielni i bojowi,
w powstaniach narodowych służyli zwarci i gotowi.

Nazwa mijanej ulicy to

będzie w twym haśle wielce znakomita.

Pierwsza nazwa miejscowości na tablicy kierunek
Ci wskaże,
a i literkę do głównego hasła wkrótce ukaże.
Kieruj się w stronę głównej ruchliwej drogi,
wnet miniesz dawnej poczty progi.
Skręć za nią wnet w prawo
i przez pasy przejdź ostrożnie, lecz żwawo.
Wskazówki znów uparcie powtarzamy,
ponieważ na Twe bezpieczeństwo zważamy.
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Wędrowcze drogi, przed Tobą progi kościoła parafialnego
Świętemu Michałowi Archaniołowi poświęconego.

Skieruj się w prawo i idź, przed Tobą kolumna dawniej
kanelowa*,
a na niej postać św. Jana Nepomucena kolorowa.
Przez hrabiów kwileckich przy drodze postawiona,
naszej wioseczki opoka, tarcza i pewna ochrona.

Wróć Ogrodową, mój dzielny brachu,
aż do trójkąta żółtego odwróconego znaku.

Idź chodnikiem, gdzie gruba biała strzałka drogę
wskazuje,
w stronę szkoły bezpiecznie Cię pokieruje.
Przeczytaj napisy na budynku kamieniem
podmurowanym,
a kolejne litery do hasła zyskasz, kochany.
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Oto budynek starej szkoły przez Prusaków zbudowany,
teraz z czerwonej cegły, a dawniej drewniany.
Niejeden powstaniec tutaj się uczył i opuścił te mury,
w których teraz rezyduje kwilecki dom kultury.
Poszukaj dziewczynki z czerwonym lizakiem,
idź wzdłuż budynku szkoły za tym znakiem.
Miniesz remizę, siedzibę dzielnych strażaków,
służących Ojczyźnie mężnych dziewczyn i chłopaków.
Po lewej bank założony w roku 1904,
gdzie Polacy złożyli swój kapitał wiele warty.
Po prawej urząd, gdzie rezyduje wójt ze swoim gronem,
biały ptak na czerwonym tle wskaże Ci literki ogonem.
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Przed sobą dojrzysz na znaku ciuchcię,
tam właśnie udaj się w lekkim truchcie.
Niebezpieczne przejście bez pasów przed Tobą,
musisz niestety podążyć tą drogą.
Za biblioteką i spożywczym skręć w prawo kolego,
znajdziesz budynek dawnego młyna zbożowego.
Tu gdzie zboże kiedyś codziennie mielono,
tablicę z nazwą ulicy i numerkiem umieszczono.
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Odwróć się, a zobaczysz, że pod siódemką dwie
tabliczki umieszczono,
jedną ważnemu kwilczaninowi niedawno poświęcono.
Wpisz proszę Questowiczu jego imię i nazwisko,
a odpowiedzi będziesz już bardzo blisko.
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Pamiętaj o dalszej trasie questa swojego,
kieruj się w stronę Miłostowa, mój kolego.
Kwilcz skrywa miejsc i postaci ciekawych wiele,
więc dziarsko ruszajcie dalej, drodzy przyjaciele.
Tu pechowa trzynastka szczęśliwą wnet się staje,
miejsce urodzenia rodzinki Cieplińskich podaje.
Tu Maria i Franciszek piekarnię i sklep kolonialny
prowadzili,
tu Stanisław i Antoni, powstańcy wielkopolscy, się urodzili.

*kanele – pionowe rowki wyżłobione na trzonie kolumny;
żłobkowanie

Po lewej stronie trzy budynki kolejowe,
ten ostatni ciekawą historię Ci opowie.
Dzielni powstańcy dworzec kolejowy opanowali,
a niemiecką załogę do aresztu wysłali.
Przy telefonie Kazimierz Sarbak dyżur pełnił nienagannie,
a Jan Starzak alfabetem Morse’a stukał bezustannie.
Jednocześnie powstańcy pocztę przy dworcu przejęli
i w Orzeszkowie żandarma z posterunku usunęli.
W krótkim czasie powstańcy wspaniali,
Kwilcz spod pruskiego jarzma wydostali.
Teraz wróć w stronę pełnej książek biblioteki,
przejdź uważnie na drugą stronę ulicznej rzeki.
Gdzie znak 40 z czerwonym otokiem,
w prawo idź spoglądając bystrym okiem.

Jesteś na Placu Zbigniewa Tylkowskiego,
przeczytaj uważnie historię życia jego.
Kwilczanom starszym znana to postać.
Jaki urząd pełnił? Z tablicy musisz wydostać.
Był

iem
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Idź w kierunku naszego kościoła prosto,
tam w lewo przez jezdnię skręć ostro.
Na placu przy pomniku powstańców skarb schowany
i to już koniec questa, druhu mój kochany.

GDZIE TO JEST?

Uzupełnij hasła kratki, a uśmiech na twej twarzy zagości,
powstańców kwileckich nazwano:

TEMATYKA

Idź do końca, gdzie bramka żółto-zielona drogę
Ci blokuje,
przed Tobą kwilecka nekropolia się lokuje.
Gdzie brama cmentarna i dwie furtki tuż przy ulicy,
1905 – rok założenia, zobaczysz na małej tablicy.
Idź w stronę krzyża główną aleją, jak w katedrze drzew,
do pomnika, który przypomni Ci poległych
powstańców krew.
Wpisz imię pierwszego powstańca i ostatniego nazwisko,
a finału questa będziesz już bardzo blisko.
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Wyprawa rozpoczyna się przy kościele parafialnym pw. św. Michała.
15

Dowiedziałeś się jak powstańcy się nazywali,
którzy Boga, Honor i Ojczyznę w sercach posiadali.
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Tu młodzi chłopcy dla Ojczyzny życie oddali,
tu na ziemi kwileckiej na wieczność pozostali.
Jeśli zachcesz przejść cmentarne uliczki,
znajdziesz przy grobach powstańców biało-czerwone
tabliczki.
Wróć do bramy cmentarza, kieruj się w prawo,
idź w stronę wioski, ostrożnie, a żwawo.
Popatrz w prawo, w lewo, przejdź przez ulicę grzecznie,
bo tutaj jeżdżą auta i jest niebezpiecznie.
Przed Tobą tablica i szlak powstań narodowych,
portrety czterech Kwileckich za ojczyznę ginąć gotowych,
piechota, kawaleria co koń pod nią tańczy,
i odznaczenie

Trasa questu opowiada o bohaterach Powstania Wielkopolskiego i działaniach powstańczych
w Kwilczu.

POCZĄTEK QUESTU
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Kwilcz to duża wieś w powiecie międzychodzkim,
przy drodze krajowej nr 24.

Miejsce na skarb

NA CZYM TO POLEGA?
W czasie wędrówki będziesz rozwiązywał zadania i zagadki, które doprowadzą Cię do miejsca,
w którym została ukryta skrzynia skarbów
z pieczęcią. Odcisk pieczęci na ulotce jest poświadczeniem zakończenia wyprawy. W Księdze
Questowiczów, którą znajdziesz w skrzyni, możesz
zostawić swój wpis i podzielić się z innymi uczestnikami wrażeniami z wycieczki.
Organizator: Stowarzyszenie „Nasz Kwilcz” oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Kwilczu
Autorzy: Monika Pestka-Lehmann, Dorota
Wiśniewska, Monika Harajon, Violetta Spychała,
Katarzyna Piątek, Olga Lehmann, Małgorzata
Raczyńska
Opiekun wyprawy: Monika Pestka-Lehmann,
biblioteka@spkwilcz.pl
Autor mapki: Kinga Matysiak
Opieka merytoryczna i projekt serii:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu

PARTNERZY:
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Idź dalej w prawo, aż do znaku czerwonego
z czterema literami, białą obwódką otoczonego.
Za nim budynek dawnej parafialnej sali,
gdzie kwilczanie tańcom, hulankom się oddawali.
Tutaj kino objazdowe niegdyś filmy wyświetlało,
tutaj na akademiach powstańców się wspominało.

Na zdobywców Wielkopolskich
Questów czeka Odznaka Krajoznawcza PTTK
„Wielkopolskie Questy – Odznaka
Odkrywców Tajemnic”. Szczegóły na
www.regionwielkopolska.pl
Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questy.org.pl
www.questing.pl
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