
Nieco skromniejszy następny budynek,
tu pierwszą Siostry miały siedzibę.
Kto je tu sprowadził? Oto jest pytanie!
W nazwie ulicy – gdy skręcisz, znajdziesz rozwiązanie!

Ks. prof. dr  _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _

Wąska uliczka po chwili w prawo Cię zaprasza, 
bruk wyboisty niech Cię nie odstrasza.

Idź brukiem przed siebie, nie skręcaj na boki, 
aż na plac ze skrzyżowaniem zawiodą Cię kroki.
W nazwie ulicy znajdziesz Powstańca nazwisko. 
Kim był i co zrobił? Zaraz opowiem Ci wszystko!

Wrócił z frontu, gdy I wojna się kończyła, 
lecz domowa sielanka nie była mu miła.
„Bez szwanku przeżyłem piekło frontowe, 
jeszcze za Polskę raz powalczyć mogę”
- powiedział i ruszył za Ojczyznę walczyć,
lecz życiem mu przyszło za to zapłacić.

Rozejrzyj się teraz, wiele ulic się tu schodzi, 
białe strzałki na znakach mówią o co chodzi.
Tam podążaj, to ulica Powstańca drugiego, 
znanego Ci już Bernarda Śliwińskiego.

Wejdź w tą uliczkę, szukaj            w adresie, 

tam tablica rozwiązanie nowej zagadki przyniesie.
Upamiętnia ona ponieckiego bohatera, 
datę jego urodzin w sobie zawiera.

Oprócz powieszenia na domu tablicy, 
jego imię nadano również ulicy.

Idź dalej prosto, gdzie ratusz postawiony, 
i między przejściami policz balkony.

 (słownie)

Jesteś na Rynku, tu serce miasta, 
ratusz ciekawy przed Tobą wyrasta.
Tablicę kolejną na nim powieszono, 
żołnierzy dzielnych w niej upamiętniono.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

lat minęło od tych chwil nadziei,
gdy w chłodzie walczyli i śnieżnej zawiei. 
Lecz na szacunek zasłużyli również cywile, 
co pod ostrzałem przeżyli groźne chwile.

Tuż obok miasta linia frontu przebiegała,
na życie codzienne niemały wpływ miała.
Od reszty świata miasto odgrodzono, 
wojskowe posterunki na rogatkach postawiono. 
 
 
 

W 1918 roku wybuchło Powstanie, 
wzięli w nim udział również poniecczanie.
Zryw to był narodowy, oddolna inicjatywa, 
do walki z zaborcą ochota prawdziwa.

Ruszyli do walki zwykli obywatele, 
ofiary składali, choć mieli niewiele.
W okolicy Ponieca linie frontu przebiegały, 
na życie w miasteczku duży wpływ miały.

Jak życie płynęło w mieście przyfrontowym? 
W tym queście dzisiaj Tobie opowiem.
Powstanie wybuchło w Poznaniu – z daleka, 
do służby powołano niejednego człowieka.

Przy budynku Policji wyprawę zaczynasz, 
Dlaczego tutaj – z tablicy odczytasz.
Tu komendę 

        
        umieszczono,
zanim do Pawłowic sztab przeniesiono.

Policz litery w przedostatnim rzędzie
ich liczba za chwilę potrzebna Ci będzie

Przed budynkiem pomnik – kamień nieduży, 
pamięci Powstańców od wielu lat służy.
Idź dalej w kierunku kościelnej wieży, 
tam ciąg dalszy historii - wysłuchaj jak należy.

Stoisz przy kościele, dzisiaj katolickim, 
początkowo był zborem ewangelickim,
bowiem połowa mieszkańców w miasteczku 
w czasie zaborów mówiła po niemiecku.

O tyle trudniej było tu z Powstaniem. 
Jednak Polacy wyruszyli na nie.
Rozejrzyj się teraz, gdzie wóz straży ogniowej, 
podejdź do niego – jest w odsłonie zabytkowej. 

Gdy Niemcy Poniec bombardowali, 
pociskami ogień w mieście wzniecali. 
Prostym sprzętem pożary gaszono, 
takim to wozem wodę dowożono.

Zaprzęgnij do niego konia w wyobraźni
i w tym kierunku ruszyć będzie raźniej.

Za chwilę na ulicy zobaczysz dom nr 

tu Bank Ludowy mieścił się właśnie.

Polacy chcąc wspomóc fundusz dla Powstania, 
dawali wszystko, co mieli do sprzedania.
Obligacje kupowali - tutaj to się działo, 
w kolejce do banku wielu z nich tu stało.

W pierwszą w lewo skręcisz i w lewo raz jeszcze, 
kiedy w dół pójdziesz, poznasz nowe miejsce.
Budynek przed Tobą – na wprost idź do niego, 
przez ulicę przejdź uważnie questowy Kolego!

Bernard Śliwiński – dowódca odcinka Leszno, 
podjął w tej sprawie decyzję konieczną.
Kto zechce walczyć, kto bronią włada, 
niech tu się stawi i wezwie sąsiada!

Największą salę w mieście nazwano Tivoli, 
to dawna restauracja – tu bawiono się do woli.
Tu zebrania się toczyły, tu się spotykano, 
tu werbunek do Powstania zorganizowano.

Po wojnie kino tu ulokowano, 
„Powstaniec” na pamiątkę dumnie je nazwano.
Jaka instytucja tutaj się znajduje?
(logo z „domkiem w kratkę” się legitymuje.
Nie widzisz go może na frontowej ścianie?
Na bocznej na pewno znajdziesz rozwiązanie)

    w Poniecu

Zostaw po lewej salę Tivoli
i długą ulicą udaj się powoli. 
Celem teraz będzie szary budynek, 
przy starej szkole zatrzymasz się chwilę.

Szkoła Komunalna tutaj się mieściła, 
polskim i niemieckim dzieciom służyła.
Gdy Powstańcy dzielnie o wolność walczyli, 
dla wojska tutaj kuchnię umieścili.

Tu strawę dla żołnierzy mieszkańcy gotowali, 
z tego, co chlopi ofiarnie dostarczali.
Z bronią w ręku nie wszyscy walczyli, 
lecz w inny sposób w Powstanie się włączyli.

tu chodził do szkoły,  
kiedy był jeszcze młody i wesoły.
Gimnazjum kończył we Wschowie, potem studiował
we Wrocławiu i w Berlinie prawo praktykował.

Został potem oficerem, w armii pruskiej służył, 
gdy wybuchło Powstanie – wiedzy swojej użył.
Na budynku data budowy i Twoje zadanie, 
z cyfr przepisanych otrzymasz rozwiązanie.

Przejdź na drugą stronę, na szkołę rzuć okiem,  
i zaraz w Kościuszki skręcisz dziarskim krokiem.

Na początku Powstania samoloty przyleciały,
pociski na ludność cywilną zrzucały.
Samolot dla mieszkańców był dużą nowością, 
z ulicy (gdzie idziesz) spoglądali z ciekawością.

Nie chronili się, lecz stali prosto na ulicy, 
dobry cel mieli niemieccy lotnicy.
W ten sposób zginęło osób kilkanaście, 
w większości Niemców! Sobie wyobraźcie!

Idź prosto, w dali stoi budynek okazały, 
w nim Siostry Służebniczki swą siedzibę miały.
Tu rannych Powstańców opieką otaczano, 
do zdrowia chorych szybko przywracano.

Na budynku figura świętego, dziećmi otoczona,
zapisz, ile dzieciątek trzyma w ramionach.
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Wobec ograniczeń w komunikacji, 
wzrosły mocno ceny żywnościowych racji.

Dla Powstańców były potrzebne mundury, 
uszyły je sprawnie mieszczan naszych córy.
Na sanitariuszki szybko się kształciły, 
na pola bitew z pomocą ruszyły.

Telegrafistki, łączniczki, w kuchni kucharki
niewdzięczne zadania wzięły na swe barki.
Ludność cywilna grosza nie szczędziła, 
wszystkim, czym miała, się podzieliła.

Polacy wiedzieli, że to walka o wszystko, 
jeśli wygrają – polska będzie przyszłość.
W tym zrywie wojskowym szansę dostrzegli,
nawet gdy ojcowie i bracia polegli.

Poznałeś historię, rozejrzałeś się po Rynku, 
wzrok pewnie zatrzymałeś na ciekawym budynku.
Domek podcieniowy – wiele takich tutaj było, 
w podcieniach życie handlowe się toczyło.

Spójrz jeszcze na tablicę, na liczby tam podane, 
niech cyfry z ostatniej zostaną teraz dodane. 
Suma wynosi                   dokładnie, 
 

tyle kroków w prawo postawić Ci wypadnie.

Wieżę jasnego kościoła teraz już widać, 
tam przed kutą bramą musisz się zatrzymać. 
W zwieńczeniu bramy w kartuszu litery,  
w kolejności alfabetu zapisz wszystkie cztery.

_ _ _ _

Gdy żołnierze z I wojny do domów powrócili, 
Śliwiński chciał ich zliczyć nie tracąc ni chwili.
Do kościoła ich zwołał, dziękczynienie złożono,
przy okazji dzielnych zuchów sprawnie policzono.

Wejdź na teren kościoła, miń go z lewej strony, 
przy okazji zobaczysz nagrobek zabytkowy.
Aż do ulicy Twoja droga w dół opada,
przejście dla pieszych kierunek podpowiada.

Tam poszukaj – na tablicy miasta trzy zobaczysz,
gdzie najwięcej samogłosek – tam do skarbu trafisz.

Po drodze budynek nr 

w drodze do skarbu mijasz go właśnie.
Dom Diakonis - zakonnice protestantki miały 
skromny szpital, chorych tu pielęgnowały.

Gdy nastało Powstanie, lokal zmienił przeznaczenie. 
Tu żołnierze na noclegi mieli pomieszczenie.
Dalej maszeruj, długą prostą wnet pokonasz
i w bramę okazałą w lewo zwrot wykonasz.

Zaraz za bramą powstańcza kwatera, 
naturalnie zmarłych żołnierzy mogiły zawiera.
Na nagrobnych napisach odszukaj jednego, 
najpóźniej w Poniecu pochowanego.

Ile lat przeżył? To kolejna zagadka, 
odpowiedź słownie zapiszesz w kratkach.

Datę Jego śmierci dokładnie zanotujesz, 
działanie wykonasz i pomaszerujesz.

Lecz na cmentarzu leżą także żołnierze, 
którzy życie w Powstaniu złożyli w ofierze.
Czerwoną kaplicę po lewej zostawisz 

i od wejścia do niej          kroki postawisz.

Spójrz w prawo, gdzie pomnik, duży przy murze, 
często są tam kwiaty - goździki i róże.

Druga litera z pierwszego imienia, 
na szóstym miejscu w hasło się zamienia.
Gdy wszystkie litery w kratki będą umieszczone, 
hasło Powstańców otrzymasz gotowe. 

Teraz czas na nagrodę – pieczęć już czeka, 
poszukaj za pomnikiem, dłużej nie zwlekaj.
Przystaw ją na ulotce, schowaj tak jak była, 
by innym questowiczom jeszcze długo służyła.

Skarb już zdobyłeś, pieczęć przystawiona, 
możecie unieść z radości ramiona!
Gdy chcecie zobaczyć wizerunek bohatera, 
nawigacja pod adres poniższy Was zabiera:

Trochę to daleko, lepiej jechać samochodem, 
a podróż zakończycie jakimś pysznym lodem!

TEMATYKA:
Uczestnik wyprawy pozna życie w przyfrontowym 
wielkopolskim miasteczku w okresie Powstania 
Wielkopolskiego.

GDZIE TO JEST?
Poniec – miejscowość w powiecie gostyńskim, położona 
ok. 80 km na południe od Poznania.

NA CZYM TO POLEGA?
W czasie wędrówki uczestnik zabawy rozwiązuje zadania 
i zagadki umieszczone w tekście, które prowadzą do 
końcowego punktu, gdzie została ukryta skrzynia 
skarbów z tajemniczą pieczęcią. Pieczęć na ulotce jest 
poświadczeniem przejścia całej trasy.

MIEJSCE ROZPOCZĘCIA WYPRAWY:
Przed siedzibą Policji, przy ul. Polnej 1 w Poniecu.

CZAS PRZEJŚCIA: około 50 min. plus 20 min. 
na powrót do miejsca startu.

WIĘCEJ QUESTÓW ZNAJDZIESZ NA: 
WWW.27GRUDNIA.PL 
WWW.REGIONWIELKOPOLSKA.PL
WWW.QUESTY.ORG.PL

KONTAKT DO OPIEKUNA QUESTA: 
QUESTY@27GRUDNIA.PL
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