
START

W którym roku wybuchł? Prusacy już tu rządzili,
po tych wydarzeniach odbudowę zarządzili.

a

Największą cyfrę z daty zapisz słowami,
zdjęcie sobie zrób na ławeczce z serduszkami.
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Ta cyfra ważna jest jeszcze z innego powodu:
kłódkę może otworzyć, choć nie do pięknego ogrodu. 
Idź, gdzie twarz spod trójki kieruje spojrzenie,
gmach z cegły – teraz sąd, a niegdyś więzienie.

Nim sąd tu nastał, wcześniej, w dawnych wiekach,
stał tu klasztor klarysek, modliły się za człowieka.
Reguła surowa, do miasta nie wychodziły,
w klasztorze za kratą żywot pędziły.

Podejdź blisko, czy budynek robi na Tobie wrażenie?
Tablica na murze przypomina historyczne zdarzenie.
Sprawa głośna, tablica zaraz Cię oświeci,
z jakiej miejscowości pochodziły sądzone tu dzieci?

Pochodziły z
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Ruszaj w prawo, tam skryba z gęsim piórem w ręce,
to figurka ze szlaku – opowiem o nim naprędce.
Innym razem możesz z aplikacją nowoczesną* 
poznać historię Gniezna, dawną i współczesną.

Za królikiem w lewo, podejdź aż do płotu, 
z odczytaniem tabliczki nie będzie kłopotu.
Tu się spotkali przywódcy kilku krajów, 
by świętować tradycje przyjaznych obyczajów.

Jakie państwa reprezentowali? Przepisz z tablicy,
zapamiętaj je dobrze, pamięć możesz ćwiczyć.

By zagadka nie była nazbyt oczywista,
państwa z tablicy zatańczą zaraz twista.
Czwórkami? Trójkami? Może do duetu?
Nie, one się ustawią według alfabetu!
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W dolinie przed Tobą płynęła kiedyś rzeka,
drzewa w niej zasadzili ci przybysze z daleka.
By uczcić tę chwilę wyjątkowego spotkania, 
nazwano to miejsce Doliną Pojednania.

Jeśli pięknych widoków jesteś spragniony, 
zejdź trochę po schodach, spójrz w obie strony.
Z jednej – świętojańskiej szkoły mury, 
a po drugiej piękny zabytek architektury.

To kościół bożogrobców, co tutaj 800 lat żyli, 
na swoich płaszczach podwójny krzyż nosili.
Dla ochrony Grobu Bożego w XI w. zakon utworzono,
obronę pątników w Jerozolimie im powierzono.

Gdy nacieszysz już oczy swoje widokami,
wróć do ceglanej wieży, obok frontu z figurami.
Pomiędzy cegieł czerwonych równymi rzędami
znajdziesz łuk wymurowany ceglanymi kształtkami.

Tędy wiódł krużganek, którym klaryski chodziły, 
na mszę do kościoła w ukryciu przechodziły.
Jak wyglądało to przejście na makiecie zobaczysz,
gdy zagadki rozwiążesz, na pewno tam trafisz.

Gdy się uważnie rozejrzysz dookoła,
dwie strony znasz już, teraz trzecia Cię woła.
Przestrzeń Rynku z plątaniny uliczek Cię wyswobodzi.
Uważaj, słabo to widać, ale przez ulicę przechodzisz.

Czerwonym brukiem na Rynku linie wytyczono, 
w ten sposób dawny ratusz oznaczono.
Stał na placu, gdzie dziś fontanna, dobrze go pamiętam, 
przychodziłem tu co dzień, nie tylko od święta.

Tu radcy miejscy o wszystkim decydowali,
tu wszelakie decyzje sędziowie wydawali.
A przed ratuszem, jak zasądziła rada,
wyroki wykonywałem, niejednemu biada.

Chłosta, biczowanie, kar różnych było wiele,
tu się wszystko odbywało, rany zostawały na ciele.
Gawiedź wokół stała, ciasno się tłoczyła,
na skazańca od siebie też coś dorzuciła.

Czym mieli pod ręką, ochoczo rzucali,
końskie łajno w tym celu w dłonie swoje brali.
Koniec już historii o karaniu ludzi,
każda z tych metod strach dzisiaj budzi.

Tylko bogate, duże miasta kata miały,
mniejsze od czasu do czasu go wypożyczały.
Mój kontrakt z miastem był tu dowodem, 
że Gniezno było dużym i bogatym grodem.

Pieniędzy miałem sporo, tu nie narzekałem,
byłem za to samotny, przyjaciół nie miałem.
Budziłem w mieszkańcach strach i odrazę,
mój zawód dawał na honorze skazę.

Dziś nie ma ratusza, nic zeń nie zostało,
po wielkim pożarze miasto się przebudowało.
Rozejrzyj się wokół, krąg w rynku umieszczono,
kilkadziesiąt herbów w bruku zatopiono.

Obejrzyj herby, zwierząt tam bez liku,
są okazy z morza i te, co żyją w kurniku.

Trzy zapisz według alfabetu… ale jakie, spytasz?
Muszą mieć trzy litery, do tego kopyta.
Skoncentruj się i nie rób blamaży, 
„byk” dwa razy w zagadce się nie zdarzy.
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Gdy Krąg Darczyńców przejdziesz prawie dookoła,
jedno miejsce z pewnością zdumienie wywoła.
Spośród wszystkich herbów jeden poza krąg wystaje,
on dalszej wędrówki kierunek nadaje.

Ruszaj teraz na rynku naroże,
tam makieta miasta przyda się być może.
Tak za mych czasów Gniezno wyglądało,
w środku rynek, kościoły i domów niemało.

Ratusz miał dziedziniec, klaryski krużganek,
którym na modlitwy przechodziły co ranek.

Przybyli do Gniezna, zwiedzili katedrę,
wiedzą coś o historii i jedno jest pewne:
Wzgórze Lecha turyści chętnie odwiedzają,
lecz o centrum miasta wciąż zapominają.

By zmienić te haniebne przyzwyczajenia,
zapraszam Cię do miasta mojego zwiedzenia.
Będę Twym przewodnikiem, opowiem, jak było,
jak naszym mieszkańcom drzewiej się tu żyło.

Ja jestem Świętosław, dawny mistrz katowski, 
przed którym ze strachu drżały całe wioski.
Przywołam starodawne miasta Gniezna cienie
dwieście lat temu strawionego przez płomienie.

Biała piramida, przed którą dziś stoisz,
głód wiedzy o dziejach zaraz zaspokoi.
Tu właśnie do miasta jedna brama prowadziła,
przyjaciół puszczała, wrogom wstępu broniła.

Przejście przez bramę proste się wydaje,
lecz wieki temu inne były obyczaje.
Wraz z zachodem słońca wrota zamykano,
kto się spóźnił – czekał, aż je rankiem otwierano.

Dla spóźnialskich karczma na przedmieściu stała,
ciepłą strawę oraz nocleg im oferowała.

Niegdyś tu blisko stał kościół i szpital dla księży,
było też miejsce dla ubogiej młodzieży.
Z białej piramidy płynie odpowiedź nieustanna,

że patronką kościoła była święta
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Na piramidzie wiedza i dużo trudnych wyrazów,
nazwiska, daty, mapy, nie spamiętasz ich od razu.
Obco brzmiąca nazwa, mapa z planem gotowa, 
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                                                                           znaczy odbudowa.

Gdy pożar zniszczył nasze miasto,
odbudowę podjęto, by nie było tu ciasno.

Całość murem otoczona, do tego 3 bramy,
taki obraz średniowiecznego Gniezna mamy.

Spod makiety do kościoła prowadzi ulica,
podejdź aż do muru, gdzie wieża Cię zachwyca.
Na niej stary zegar, z kurantami co melodię grają,
nie tylko w niedzielę swym dźwiękiem zachwycają.

Ile dzwonów w kurancie? Policzyć potrafisz?
A może, co to kurant, dowiedzieć się raczysz?
Pod dzwonami w murze kafle renesansowe, 
barwnymi figurkami zostały ozdobione.

Na największym zobaczysz jeźdźca walczącego. 
Czy rozpoznasz i zapiszesz imię tego świętego?
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Gdy nie znasz odpowiedzi na to pytanie, 
mam dla Ciebie z pomocą zadanie.
Na murze przy kościele jest tabliczka mała,
która odpowiedź na to pytanie Ci dała.

Nim do niej podejdziesz, sprawdź czy kościół otwarty,
wejdź na chwilę do środka – jest tego warty.

Przeczytasz też o bractwie, które tu siedzibę miało
i ludzi mozolnie do czytania przygotowywało.
Ile kobiet, ilu mężczyzn w ciągu roku wyuczyło?
Wynik w kratki zapisz, a będzie mi miło.

Ile kobiet:

2

Ilu mężczyzn:
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Dalej, na murze, mozaika ozdobna się jawi.
Z niej wyczytasz, ile razy papież w Gnieźnie się pojawił.
Parę kroków i po prawej ulica Stroma ku dołowi schodzi,
tam resztki murów miejskich, dziś po nich nikt nie chodzi.

Nie spiesz się, do przodu nie wyrywaj.
Zatrzymaj się, rozejrzyj, okolicę podziwiaj.

* Aplikacja na smartfony: królika GOń
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którego nie znacie

PARTNERZY:

www.regionwielkopolska.pl

GDZIE TO JEST?

Gniezno, miasto powiatowe, położone ok. 50 km 
na północny wschód od Poznania, centralny 
punkt Szlaku Piastowskiego

TEMATYKA
Uczestnik questu opuszcza Wzgórze Lecha i wę-
druje uliczkami średniowiecznego Gniezna, pozna-
jąc jego blaski i cienie.

POCZĄTEK WYPRAWY

Przy piramidzie czasu, na ul. Tumskiej 14

NA CZYM TO POLEGA?
W czasie wędrówki będziesz rozwiązywał zada-
nia i zagadki, które doprowadzą Cię do miejsca,  
w którym została ukryta skrzynia skarbów z pie-
częcią. Odcisk pieczęci na ulotce jest poświad-
czeniem zakończenia wyprawy. W Księdze Qu-
estowiczów, którą znajdziesz w skrzyni, możesz 
zostawić swój wpis i podzielić się z innymi uczest-
nikami wrażeniami z wycieczki.

Na zdobywców Wielkopolskich 
Questów czeka Odznaka Krajoznawcza PTTK 
„Wielkopolskie Questy – Odznaka 
Odkrywców Tajemnic”. Szczegóły na 
www.regionwielkopolska.pl

45 min

Jeśli chcesz bez problemu otworzyć kłódkę,
Cyfrę tę zapamiętaj na dłużej niż minutkę.

Urokliwa ulica za chwilę się skończy,
z poprzecznym deptakiem wnet się połączy.
Naprzeciw masz hotel, gdzie w recepcji miłe panie 
chętnie dadzą Ci nagrodę za hasła rozwiązanie.

Gdzie skrzynia ze skarbem, chętnie podpowiedzą,
złam szyfr, pieczęć przybij, ciesz się swoją wiedzą.
Zadanie wykonane, quest zaliczony.
Zwycięzcą Ty, a ja – kat uszczęśliwiony.
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Szyfr do skrzyni
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Gdy przeczytasz informację na piramidzie
dowiesz się, którędy do mojego domu się idzie.

Dowiesz się też, jak bramę tę nazwano, 
od miasta pewnego swe zyskała miano.

Brama
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Mojej chatki już nie ma, lecz tradycja pozostała, 
w tym miejscu nowa kamienica zbudowana została.
Nie napoję Cię winem, ciastem nie ugoszczę, 
dzisiejsze czasy chyba są prostsze.

Obok domu się żegnamy, bardzo było miło, 
tędy do innego świata będzie się wchodziło.
Ja tam nie pasuję, w moim Gnieźnie pozostaję, 
Ty pozostań w swoim, gdzie są inne obyczaje.

Tuż za rogiem mego domu deptak się zaczyna, 
obok niego królik-szofer dumnie pierś wypina.

Zlicz wszystkie guziki wdzianka królika,
pomiń jednak rękawy w kurtce tego smyka.
Jak dodasz wszystkie i odejmiesz pięć,

cyfra ta na pewno do szyfru przyda się. 
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Tuż za murami miasta płynęła sobie struga.
Była wąska, niepozorna i całkiem niedługa.
Ulicę „Nad Przekopem” wówczas nazywano,
potem na „Rzeźnicką” ją przemianowano.

Rzeźnicka swoją nazwę od dawnych jatek wzięła.
Czy aby na pewno z tego zasłynęła?

Jednak w średniowieczu inaczej tu było.
O zapachu w tej okolicy ciągle się mówiło.
Tu rzeźnicy swoją pracę wykonywali,
zwierzęta różne na mięso szlachtowali.

Teraz idć wzdłuż ulicy, koleżanko, kolego,
i szukaj balkonu pięknego, kutego.
Na nim palindrom – jedna jedyna data.

Największą cyfrę wybierz, taka moja rada. 
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(słownie)
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