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Wśród widocznych na słupie różnych miejscowości
jest jedna leżąca w dużej odległości.
Wiąże się z tym miejscem historia ciekawa
o najeździe na Giecz księcia Brzetysława.

Pozbawieni władcy, wsparcia z grodów bratnich,
gieczanie jedno wyjście znaleźli z tej matni.
Księcia władzę przyjęli, walki poniechali
i na czeskie ziemie wraz w nim pojechali.

Miejsce, gdzie hen w Czechach książę ich osadził
napis z drogowskazu właśnie Tobie zdradził.
I oto przed Tobą kolejne zadanie:
nazwy z drogowskazu dokładne spisanie.

Do chaty rybaka zajrzeć przyszła pora,
Stoi ona na palach przy brzegu jeziora.
Do połowu narzędzia rybak tam składuje,
lecz jednego w chatce na pewno brakuje.

Długi kij ze sznurkiem z przypiętym haczykiem
rybak wziął ze sobą na połów pewnikiem.
Jak ten kij się nazywa? – odpowiedź Twa prędka,
nie ma wątpliwości, na pewno to

Przy kolejnej chatce możesz westchnąć: ach!
Cała w ziemię wkopana, widać tylko dach.
Ziemianką się zowie taka właśnie chata.
W jej wnętrzu jest chłodno nawet w środku lata.

Wejście tutaj niskie, pochyl mocno głowę,
gdy będziesz już w środku, to spójrz na podłogę.
Co tam ułożono? - zanotuj wnet ładnie,
a następne hasło do kolekcji wpadnie.

Do chatynki tkaczki skieruj swoje kroki.
Musisz tam przekroczyć próg bardzo wysoki.
W chacie krosien kilka ustawionych stoi,
wątek przez osnowy plecie się powoli.

Do kosza z wikliny tkaczka wysypała
Surowiec, z którego nici uprząść miała.
Co jest w koszu odgadnij, podpowiedź dam Tobie:
tkaczka to zawdzięcza stadu miłych owiec.

Pod następną strzechę wybrać się już pora,
by z następnym zadaniem szybko się uporać.
Jest to dom garncarza, co lepi naczynia 
i z masy garncarskiej cuda wręcz wyczynia.

Co jest głównym składnikiem tej garncarskiej paćki
wpisz zaraz równiutko w te poniżej kratki.

To już koniec zabawy, dzielnie się spisałeś 
i wszystkie litery do hasła zebrałeś!
Gdzie skrzynka z pieczęcią została ukryta,
Dowiesz się, gdy hasło końcowe odczytasz.

Tematyka: Uczestnicy  wyprawy zapoznają się z życiem 
na wczesnośredniowiecznej osadzie.

Gdzie to jest? Giecz – dziś niewielka wielkopolska wieś, 
położona w powiecie średzkim, około 35 kilometrów 
na południowy wschód od Poznania. Dawniej jeden 
z najważniejszych ośrodków państwa piastowskiego.

Start: Brama główna.

Jak zwiedzać z questem? W czasie wyprawy uczestnicy 
rozwiązują zadania i zagadki, których odpowiedzi wpisują 
w odpowiednie miejsca na ulotce. Na końcu trasy 
docierają do miejsca, gdzie została ukryta skrzynia 
skarbów z tajemniczą pieczęcią. Po przystawieniu pieczęci 
na ulotce należy ponownie schować skarb, aby służył 
innym uczestnikom zabawy.

Czas przejścia: ok. 30 minut

Opiekun wyprawy: REZERWAT ARCHEOLOGICZNY 
GRÓD WCZESNOPIASTOWSKI W GIECZU
ODDZIAŁ MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY
Grodziszczko 2, 63-012 Dominowo
tel. 61 285 92 22
e-mail: muzeum@giecz.pl
www.lednica.pl

Tekst i koncepcja gry: Patrycja Klimowicz
Opracowanie graficzne: Jarosław Gryguć
Wydawca: Klaster Turystyczny 
„Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

Więcej questów znajdziesz na: szlakpiastowski.pl 
www.regionwielkopolska.pl i www.questy.org.pl
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Za zagrodą zobaczysz drogowskazu słup,
który pokazuje, gdzie sąsiedni gród.
Twoim jest zadaniem wpisać w kratek rząd
ten leżący dwadzieścia sześć kilometrów stąd.



Chatę kmiecia z drewnianych belek zbudowano,
które na zrąb w wieńce równo układano.
I wnet to odgadnie, kto ruszy swą głową.
że taki typ chaty nazwano zrębową.

Zaraz obok stoi chata wyjątkowa,
w której kmieć swe sprzęty oraz plony chowa.
Ma drewniany szkielet  oraz ściany z gliny,
jest lepianką zwana, właśnie z tej przyczyny.

Obok chatki pod płotem stoi szereg żaren,
w których ziarno na mąkę zmielisz doskonale.
I tutaj zadanie przed Tobą się kroi
zapisz ile żaren w rzędzie tutaj stoi?

Witaj drogi Przybyszu na osadzie w Gieczu! 
Poczuć się tu można niczym w średniowieczu.
Rozejrzyj się dokoła wśród drewnianych chat,
a mieszkańców osady poznasz dawny świat.

W każdej chacie już czeka na Ciebie zadanie,
gdy się z nim uporasz, to hasło dostaniesz.
Wszystkie hasła zbierzesz, a wnet hasło główne
wpiszesz sobie starannie w rzędy kratek równe.

Do pierwszej chatynki ruszaj zaraz śmiało,
pęków ziół suszonych znajdziesz tam niemało.
Mieszka tu zielarka, co wiedzą tą włada,
jakie moce magiczne roślina posiada.

Spośród ziół tu wiszących trzy różne wybrano,
których moce potężne dawniej podziwiano.
Twoim jest zadaniem przyjrzeć się im bliżej
i ich nazwy z metryczek przepisać poniżej.

Zadanie wykonane, lecz nim ruszysz dalej,
to chatce zielarki też przyjrzyj się całej.
Jej konstrukcja w ziemię głęboko wkopana,
półziemianką często bywa nazywana.

Do kmiecia bogatego chaty ruszaj zaraz,
tam z kolejnym zadaniem będziesz miał ambaras.
Choć rolnik tu mieszka, jak rzekłem, bogaty,
na ubrania w chacie nie ma żadnej szafy.

Czy się już domyślasz, gdzie on i rodzina
wszystkie swe ubrania pochowane trzyma?
Gdy się trochę rozejrzysz, jasnym się uczyni, 
że ubrania chowano do drewnianej
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Jednak nie daj się zmylić, policz te kamienie,
w których widać wyraźnie solidne wgłębienie.
Te wgłębienia od tego w kamieniach powstały,
że gdy ziarna mielono, głazy się ścierały.

Do następnej chatki już pora się udać,
choć pewnie Cię zdziwi, co to jest za cudak.
Wprawdzie szkielet solidny, lecz z patyków ściany,
czyżby to był budynek jakiś nieudany?

Jeżeli się wysili choć trochę Twa głowa,
wnet domyślisz się tego, że jest to zagroda.
I od razu zagadka będzie odgadnięta,
że tutaj kmieć trzymał przeróżne
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