
Prosta droga Cię prowadzi do końca ulicą,
oczom Twoim się ukaże orzeł nad tablicą.
Na tym miejscu drugi pomnik postawiono,
pierwszym Piłsudskiego tu upamiętniono.

Pod pomnikiem polski orzeł dumnie stał
i na straży piastowskiej Polski trwał.
Gdy nastał czas wojny, orła obronili, 
by go Niemiec nie zniszczył, sprytnie go schronili.

Przed okupantem w węglu schowany,
przez całą wojnę był zamaskowany.
Gdzie po wojnie trafił, jeszcze dziś ujrzycie, 
na innym pomniku go zobaczycie.

Na pomniku medalion daty kryje w sobie,
o wojnie bolszewickiej przypomina Tobie.
Zapisz w kratkach datę z medalionu pułkowego
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i w dalszą drogę udaj się kolego!
Gdzie koperta drogę wskazuje,
lewym chodnikiem Ciebie kieruje.

Przed kolejną krzyżówką ze światłami, 
mijamy Lumen słynący świecami.

Tu je wytwarzano od roku,
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zapalano zawsze z zapadnięciem zmroku.

Kopertę kryje kolejna krzyżówka
i wiesz już dokąd prowadzi wędrówka.
Trzymaj się dalej chodnika lewego,
nie przechodź przez pasy, drogi kolego.

Wszyscy gdańską pocztę znamy z wrześniowej kampanii,
nasza poczta słynie z czynu pleszewskiej kompanii.
Gdy waleczny oddział odbił pocztę Krotoszyna,
to butnemu Prusakowi zrzedła tęga mina.

Nad wejściem w naczółku widnieje
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zagadka uchyli tajemnicy rąbka. 

Idź dalej prosto, pocztę zostaw za sobą, 
zobacz co przy pomniku jest tu ozdobą.

Dwa stoją po bokach obelisku,
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gdzie wymieniono bohaterów po nazwisku.

Orzeł wzrokiem nada Ci marszu kierunek, 
szybko Cię opuści o drogę frasunek.
Po lewej stronie na szkolnym budynku, 

znajdziesz dwa na niebieskim tynku.
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Parkowa aleja wabi Cię zielenią, 
krople fontanny w słońcu się mienią.
Regulamin parkowy jasno więc klaruje,
czego punkt ósmy Tobie zakazuje.

Zakazuje
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Alejką wzdłuż stawu podążaj śmiało, 
ławeczek parkowych jest tu niemało. 
Gdy miniesz jedenastą pałac się wyłoni, 
Gałecki go zbudował – masz go jak na dłoni.

Miń pałac po lewej, brama z cisów Cię wita,
tam cień ciszy upolujesz, gdy wiosna rozkwita.
Gdzie buk najgrubszy, po prawej go zostawisz, 
przed zebrą dla pieszych nogę w prawo postawisz.

Przejściem dla pieszych dojdź do pomnika, 
przyspiesz trochę kroku, bo czas Ci umyka!

Czyn powstańczy upamiętnić – obowiązek święty, 
więc rodacy patriotom wznoszą monumenty.
Jak ten pomnik z orłem z Piłsudskiego pomnika,
przechowany przed Niemcami przez Sokoła naczelnika.

„Byle Cię można wspomóc Ojczyzno, byle wspierać.

Nie żal żyć w , nie żal i umierać”
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Kto Ojczyznę miłuje, zna słów tych autora, 
więc rozwiązać zagadkę nadeszła już pora.
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W tył zwrot wykonaj, idź w kierunku budynku szarego, 
stań naprzeciw herbu powiatu krotoszyńskiego.

Poniżej litery w napis się  układają,
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każdego przechodnia wzrok przykuwają. 

Jeśli TAXI postój miniesz, idź ulicy drugą stroną
ku czci Konstytucji 3 Maja ustanowioną.
Gdzie drogi się krzyżują rozejrzyj się bacznie, 
idź, gdzie dom kolejowy wyróżnia się znacznie.

Dom z czerwonej cegły na Fabrycznej ulicy
o bohaterskich lokatorach milczy.
Brak tablicy, która uczciłaby czyny
patriotów krotoszyńskich – Rybakowskich rodziny:
Władysława i Wawrzyńca – powstańczych bohaterów,
o których męstwie mówi tak niewielu.

Jaki adres domu?  Szybko tutaj zapisz, 

numer –  na pewno tu trafisz.
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Wielkopolska chce być polska, 
więc za oręż chwyta.
Niech prastara ziemia swojska
znów będzie Rzeczpospolita. 

Pociąg Krotoszyn wyzwala.
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Tablica w dworca holu czyny te wychwala.

Wyjdź z budynku, rusz spiesznie ku starej kolejce,
z tablicy pamiątkowej spisz dane naprędce.

- lecie  potroisz, obok zanotujesz, 
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do ostatniej zagadki to wykorzystujesz.



Choć nie jesteś kierowcą, posłuchaj się znaku, 
a nadal będziesz na właściwym szlaku, 
który doprowadzi do Steinmetza koszar, 
dziś do różnych instytucji należy ten obszar.

Tu Bolewski z Niemcami słowne boje toczył,
gdy tymczasem Rybakowski do zbrojowni wkroczył.
By rodaków wesprzeć bronią w ogromnej ilości,
by się mogli z wrogiem zmagać bez litości. 

Godna chwały to akcja, z brawurą broń zdobyta, 
w Bazarze przez powstańców przed Niemcami ukryta.
Bez karabinów i granatów z koszarów Steinmetza,
nie wiadomo gdzie by była między państwami miedza.

Rozejrzyj się wokół, wypatrując fary, 
to kościół fundowany przez ród prastary.
Wieża kościoła niech Ci będzie drogowskazem, 
za drugą apteką dalszą drogę wskaże.

Podejdź do kościoła, zostaw go po prawej, 
grota Matki Bożej kilka kroków dalej. 
Przed Tobą już widać ruch na  ulicy, 
więc skieruj się w stronę ceglanej kamienicy.

Za chwilę Cię wita aleja lipowa, 
historię o powstańcu w listowiu swym chowa.
Wędrowcze! To wędrówki kres. Tu hotel Bazar,
narodu dla Sokoła patriotyczny dar.

Tu Rada Ludowa powstaniem władała,
tu powstańcza brać broń swoją składała.
Broń, którą na wrogu zdobył Rybakowski,
by Polacy w wolnej Polsce żyli bez troski
o swą niezależność, wolność i swobodę.
Dla Polski był gotów poświęcić życie młode.

Czy wiktoria jest możliwa bez tego oręża?
Nie, dlatego Rybakowski jest wzorem bitnego męża,
który sprytem, brawurą i męstwem,
swoją akcję zbrojną zakończył zwycięstwem.

Odkrywco! Poznałeś chwalebne powstańcze czyny.
Znalazłeś się na szlaku z tej prostej przyczyny,
że pamięć o bohaterze będzie drogowskazem
Twej drogi życia, przyszłości nakazem.

A teraz Ci nakazuję, znajdź na szkole powstańczą  
                                                                               tablicę, 
spenetruj wokół świerku całą okolicę.

Tam skarb ukryty czeka, pieczęć sobie postaw,
wszystko tak jak było dla innych pozostaw.

Jeśli chcesz się dowiedzieć ile broni udało się 
wynieść z arsenału czterem powstańcom, 
przenieś liczby z zagadek do poniższych kratek:

karabinów maszynowych,
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00 karabinów ręcznych,
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tysięcy naboi.
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kilka tysięcy granatów ręcznych.

Jak pierwotnie nazwano działania zbrojne, 
które przekształciły się w Powstanie Wielkopolskie 
dowiesz się, gdy rozwiążesz hasło.
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Partnerzy:

Tematyka
Wyprawa opowiada o losach bohaterskiego po-
wstańca wielkopolskiego Władysława Rybakowskie-
go. Jego brawurowa akcja zdobycia broni zaważyła 
na wyzwoleniu Krotoszyna.

Gdzie to jest?
Wędrowcy docierają do Krotoszyna w południowej 
Wielkopolsce, miasta na skrzyżowaniu dróg krajo-
wych nr 15 i 36.

Na czym to polega?
W czasie wędrówki rozwiązujemy zadania i zagad-
ki, które doprowadzą do ostatniego punktu, gdzie 
została ukryta skrzynia skarbów z pamiątkową pie-
częcią. Przystaw ją w miejscu na skarb i schowaj dla 
kolejnych questowiczów. Jeśli nie znajdziesz skarbu, 
zawiadom opiekuna wyprawy.

Czas przejścia: ok. 45 minut

Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury  
w Poznaniu
Opiekun wyprawy: Izabela Brodala,  
e-mail: gromadzenie@biblioteka.krotoszyn.pl  
Projekt mapki: Paweł Władysław Płócienniczak

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