Obok niego napis

Grad kul tu padał, walki się toczyły,
poznańscy robotnicy dali pokaz siły.
2

13

Strzelali UB-cy, strzelali milicjanci,
strzelali do nich z ulicy rebelianci.
Skąd broń mieli? Spytacie zdziwieni –
więźniowie polityczni byli uwolnieni,
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przepisz go uważnie – to zadanie nowe.
Gdy je wykonałeś, czas wyruszyć w drogę.
Jakim tramwajem? Odkryć Ci pomogę!
Jeden z dwóch numerów wybierz, który będzie pierwszy,
ten, którym jechałeś, lub o jeden większy.
Ledwie dwa przystanki, droga niedaleka,
twój przystanek to –
4

17

już na Ciebie czeka.

Symbolem tych czasów jest maszyna parowa,
stoi przed Zakładem, wygląda jak nowa.
Kto jej producentem odczytasz dokładnie,
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Tam podejmiesz zaraz zabawy wątek nowy.

a
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Drogą, którą jedziesz, szedł tłum robotników,
śpiewali pieśni, nie wznosili okrzyków.
Nie było nic słychać prócz chodaków stuku,
drewnianej podeszwy po poznańskim bruku.

Goryczy dopełnił „Plan 6-letni”,
mimo dobrej pracy robotnicy byli biedni.
Normy zwiększano, płace zaniżano,
na podatku tysiące ludzi oszukano.

Gdy miniesz po lewej dworzec kolejowy,
za chwilę wysiądziesz! Do zmiany bądź gotowy!
Najpierw stań przy świetlnym rozkładzie jazdy,
gdzie zobaczysz najbliższe tramwajów odjazdy.
Stąd spójrz za „akwarium” – iglica targowa,
choć wiele lat tu stoi, wygląda jak nowa.

Kiedy rozmowy w stolicy na nic się zdały,
wyruszył pochód pod gmach partii biały.
Ruszyli z ZISPO* (tak po wojnie nazwano Cegielskiego),
z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego,
z MPK i Stomilu oraz z Maszyn Żniwnych,
z WIEPOFAMY i jeszcze z kilku innych...
Jedź dalej tramwajem w kierunku co maszyna parowa,
przystanek masz w zasięgu wzroku, tam zagadka nowa!

Tutaj imprezy targowe się odbywają,
tu kontrahenci umowy zawierają.
Teraz w ciągu roku kilkaset ich się odbywa,
w latach komuny Targi to była gratka prawdziwa.

Idąc na przystanek poszukaj pomnika,
dzisiejsza opowieść z niego wynika.
To tu się zaczęły tragiczne wydarzenia,
które dzisiaj wymagają naszego wspomnienia.

Raz do roku w czerwcu z zagranicy się zjeżdżali,
nowinki ze świata tu prezentowali.
Przemysłowcy, biznesmeni, również dziennikarze,
cały świat mógł poznać tło poznańskich zdarzeń.

O prawo do czego stąd się upomniano,
że pomnik tutaj wydarzeniom stawiano?

Dlatego termin buntu był sprzyjający,
by napisali o tym dziennikarze tu goszczący.
Spójrz, gdzie literę skrzydłem Merkurego ozdobiono,
w ten sposób przed laty Targi oznaczono.

Do
18

12

5

Więcej questów znajdziesz na: www.regionwielkopolska.pl, www.questy.com.pl, www.questing.pl

Stań na chwilę w zadumie prosto przed pomnikiem,
„wolności i chleba” wołali – by nie być niewolnikiem!

Mijasz po lewej ceglany budynek,
przy wejściu za rogiem zatrzymaj się chwilę.
Tablicy poszukaj, a z niej spisz bez mozołu,

.

Gdy po wojnie nowe porządki nastały,
władze centralne wiele dobra zmarnowały.
W przydziałach z Warszawy Poznań ciągle pomijano,
potrzeby mieszkańców w stolicy za nic miano.

1

to niewoli symbol widzisz, jest dla wszystkich jasny.

Tą ulicą, gdy wytężysz wyobraźnię,
czołgi jadące zobaczysz wyraźnie.
Ulicą Poznańską w kolumnie jechały,
z robotnikami bezwzględnie rozprawić się miały.

W tramwaju usiądź po prawej stronie,
gdy stoisz, poręcz weź w swoje dłonie.
Jadąc przyglądaj się okolicy,
a potem zapisz pełną nazwę ulicy.

rok budowy kotła zaraz też odgadniesz.
Dwie pierwsze cyfry szybko zsumujesz,
z wynikiem działania tramwaj potrzebujesz.

Zaraz po przejściu przez ruchliwą ulicę,
zobaczysz z nazwą ulicy tablicę.
To nazwa przystanku na którym wysiadłeś,
w ten sposób dalszy kierunek odgadłeś.

Gdzie wysiąść? Jeszcze masz pytanie,
po 12 minutach wszystko jasne się stanie.
Tyle czasu zajmie dojazd na

trzecią literę z trzeciej linijki od dołu
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Tutaj do szpitala rannych zwożono,
żywych do wnętrza, zmarłych w garażu złożono.
Jeden z nich w brzuch został zraniony,
leżał na ulicy, prawie na śmierć wykrwawiony.
Dzielna pielęgniarka pod kul ostrzałem,
pochyliła się nad jego rannym ciałem.
Zebrała ochotników, do szpitala go przeniesiono,
tam opieką lekarzy troskliwie otoczono.
Gdy operacja trwała, walki jeszcze się toczyły,
zbłąkane kule okno wybiły, nikogo nie raniąc,
w ścianie utkwiły.
Mimo ofiarności lekarzy i troskliwej opieki,
oddał swe młode życie jako ofiara „bezpieki”.
Korzystaj ze świateł, zostaw szpital za plecami,
idąc pod górę, szukaj balkonów zdobionych wieńcami.
Na jednej kamienicy cztery półokrągłe będą,
spójrz na numer domu, wiesz, że to ten na pewno!
Wtedy skręt wykonaj, za plecami numer zostaw,
i z nowymi zagadkami bez trudu się rozpraw.
Szukaj budynku numerem

A oznaczonego,
a

Dziś nie znajdziesz śladów walk i strzelaniny,
wszystkie usunięto, aby zatrzeć znaki winy.
Idź dalej prosto, pomnik ujrzysz po lewej na szlaku,
tylko najpierw przez ulicę przejdź na pasach nieboraku.
Z tyłu pomnika mur się wznosi, na nim

Wysiadasz i wiadukt masz już przed sobą,
choć odnowiony, nie jest tu ozdobą.
Nie patrz na niego, stań doń plecami,
trzy razy na światłach przejdziesz pasami.
W Poznaniu zawsze dobrze się żyło,
dostatnio, bo mądrze się tu gospodarzyło.
Tak Marcinkowski i Cegielski tutaj nauczali,
o pracę organiczną w Wielkopolsce dbali.

z więzienia na Młyńskiej – tam broń przejęto,
dla robotników – wielkie było święto.
Akta spraw sądowych przez okna leciały,
tłumy na ulicy w strzępy je porwały.

w tym czasie przez powstańców atakowanego.

na pomniku rozrywa okowy,
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z szacunku dla Nich – panowie – czapki z głowy!
Jana Witkiewicza wśród ofiar odszukaj,
on też krwią swoją bruk poznański zbrukał.
Ile lat miał ginąc? Lata na kroki przeliczaj,
w prawo od krzyża maszeruj, tę liczbę odliczaj.
Stoisz na rogu, tu odpocząć można z rana,
a w pamiętnym roku, tutaj stała barykada.
Tramwaj przewrócono, by dostępu bronił
do tych co mieli odwagę aby strzelać z broni.
Tu stanął czołgista, który nie chciał strzelać,
nie chciał niewinnej krwi ludzkiej przelać.
Lufę czołgu szybko ponad tłum skierował,
niejedno życie w ten sposób uratował.
Krzyż Walecznych dostał za udział w tej akcji,
odmówił przyjęcia – nie bojąc się reakcji.
Z Wojska Ludowego szybko też wystąpił,
w słuszność „demokracji” na zawsze już zwątpił.
Spójrz na skos przez ulicę na najwyższe gmaszysko,
nie musisz do niego podchodzić zbyt blisko.
Stała tam na dachu stacja zagłuszająca,
Radia Wolna Europa słuchać nie pozwalająca.
Dopadli budynku, na dach się dostali,
wszystkie urządzenia z góry pozrzucali.
Wzdłuż tramwajowych torów podążaj w prawo,
szukaj tablicy na ścianie i ciesz się zabawą.
* Zakłady Metalowe im. Józefa Stalina w Poznaniu

Znajdziesz tablicę ku pamięci
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w czasie walk w Poznaniu okrutnie zabitego.
Historia jego śmierci tajemnicą spowita,
nie wiadomo czy kiedyś będzie odkryta.
Po jego śmierci nekrolog chłopca sfałszowano,
inną godzinę pogrzebu w klepsydrze podano.
Jego koszula kulą zbrodniczą przedziurawiona,
i krwią małego Romka do dzisiaj zaplamiona,
trafiła do Anglii, tam bezpieczna była,
potem do Muzeum Czerwca w Poznaniu trafiła.
Poszukaj przystanku i zmierzaj do niego,
tu się musisz rozglądać questowy kolego!
Przy krawędzi ulicy, uważnie wzrok wytężaj
na horyzoncie między drzewami, wieża niebosiężna.
Ceglana, wysoka, kościoła starego,
dwa przystanki tylko oddalonego.
Dotrzeć tam musisz jakkolwiek Ci się uda,
tramwajem, pieszo, czy autobusem, to przecież nie nuda.
Teraz szukaj skrzyżowania i udaj się na nie,
gdzie bohater z literatem wyszli na spotkanie,
Ulicą bohatera w górę się skieruj
i do nowego skrzyżowania dziarsko maszeruj.
Gmach narożny, na siedzibę partii** zbudowano,
jasnym piaskowcem dla elegancji go olicowano.
„Biały dom” – mówiono o nim prześmiewnie,
chociaż demokracji nie było tu pewnie.
Porozumienia z władzami tu nie osiągnięto,
do budynku ze złością tłumnie wtargnięto.
Flagi czerwone i portrety zerwano,
wszystko przez okna powyrzucano.
Zryw chociaż słuszny, naraził uczestników,
nie dało się rozprawy załatwić po cichu.
Obserwatorzy zagraniczni się temu przyglądali,
wiadomości z procesu szybko w świat wysłali.
Adwokaci dostali tydzień na przygotowanie,
by nie dopuścić oskarżonych na ciężkie skazanie.
Zasłynął z obrony adwokat wyjątkowy,
wykazał zło systemu w czasie swojej mowy.

Na nim krocie cyferek, niech Cię nie zajmują,
za to cyfry ogromne w połowie zamku, zaraz do siebie kierują.
Tam uzupełnisz historię, którą quest ten opowiada,
tam miejsce z historią w całość się składa.

Tematyka

Jeśli drzwi są zamknięte lub nie masz dziś czasu,
przyjdź innym razem, nie rób ambarasu.
Idź dalej, miń parking i słupki ze szyszkami,
i przez ulicę przejdź dalej pasami.

Gdzie to jest?

Z Twojej ulotki widok masz przed sobą,
to poznańskie krzyże są placu ozdobą.
Stanęły tutaj w ćwierćwiecze wydarzenia,
gdy spełniać się zaczęły strajkujących marzenia.
Mimo oporu przeciwników i niemałych trudności,
udało się postawić ten pomnik wdzięczności.
Poznańskie zakłady, które przed ćwierćwieczem,
walczyły o wolność słowem i mieczem,
wykonały pomnik nie bacząc na pracy godziny,
w soboty i niedziele sprawnie go złożyły.
Poznałeś historię buntu naszych robotników,
którzy nie chcieli w systemie cierpieć po cichu.
Złóż hołd tym co zginęli, co walczyli za ideały,
„Wolności, pracy i chleba” – wołali ginąc dla sprawy.
Idź, patrz, czuj! Tak jak oni przed laty,
a pod pomnikiem złóż czasami kwiaty.
Chciałbyś jeszcze dostać za trud nagrodę?
Do skrzyni ze skarbem zaraz Cię zawiodę.
Wróć tam, gdzie widziałeś obelisk cyfrowy
i do odbioru skarbu bądź bracie gotowy!
Spójrz, pomnik kształtem obelisk przypomina,
spójrz na rząd cyfr najniższy, a zrzednie Ci mina.
Znajdź dwie cyfry Ci bliskie w odwrotnej kolejności,
stań do nich plecami, a tryumf na twarzy zagości!
Podwoje stoją dla Ciebie otworem,
dotarłeś do nich z wielkim mozołem.
W ogromnym holu stoją tuby przeźroczyste,
idź do tej po lewej, to oczywiste!
Gdy jednak kolejka przed nią się wije
bądź proszę cierpliwy i poczekaj chwilę.
Zadanie skończyłeś, skarb odnaleziony,
przybij sobie pieczęć, wracaj w swoje strony!

Quest opowiada o historii, która rozegrała się
28 czerwca 1956 r. w Poznaniu. Prowadzi do miejsc, które były świadkami tych dramatycznych wydarzeń.
Wędrowcy docierają do Poznania, stolicy Wielkopolski.
Wyprawa rozpoczyna się na ul. 28 Czerwca 1956 r. przy
Zakładach H. Cegielskiego.

Na czym to polega?

W czasie wędrówki uczestnicy rozwiązują zadania i zagadki, które doprowadzą do miejsca, gdzie został ukryty skarb
w postaci pieczęci. Odcisk pieczęci w „miejscu na skarb”
jest poświadczeniem ukończenia wyprawy.
Jest to quest tramwajowy, a więc w trakcie rozwiązywania
zadań uczestnicy będą korzystali z komunikacji miejskiej.
Pamiętaj, aby kupić bilet! Zanim wsiądziesz do pojazdu,
sprawdź, gdzie powinieneś wysiąść! Takich wskazówek
szukaj jeszcze na przystanku!
Rozwiązanie questu wymaga umiejętności poprawnego
odczytywania tabliczek przystankowych z rozkładem jazdy.

Czas realizacji: ok. 90 minut
Opiekun wyprawy: Aleksandra Warczyńska,
e-mail: turystyka@wbp.poznan.pl
Autor: Aleksandra Warczyńska
Konsultacja merytoryczna: Marcin Radomski
Rysunki: Joanna Witczak
Opieka merytoryczna i projekt serii:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski
w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka Odznaka
Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka
Odkrywców Tajemnic”.
Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Organizator projektu:

Naraził się systemowi, grzywnę dużą mu nałożono,
prawo wykonywania zawodu też mu zawieszono.
Poległ na stosie obrońców demokracji,
chociaż w przekonaniach bronił słusznych racji.
Jeśli chcesz poznać tego adwokata nazwisko,
wpisz w pola litery, które masz tu blisko.
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W tył zwrot wykonaj, na zamek rzuć okiem,
cyfrowy pomnik miniesz raźnym krokiem.
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** Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
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