
Dziś witamy we Wronkach nad Wartą,
o powstańczych czynach posłuchać warto.
O tym jak sto lat temu walka się toczyła, 
by mowa polska stąd nie zginęła.

Dwa dni zaledwie po wybuchu Powstania, 
do Wronek się przeniosły powstańcze zmagania.
Z Szamotuł przyjechał pociąg z żołnierzami, 
wspomóc oddział we Wronkach swoimi siłami.

Gdy komendant Galiński przegnał z dworca wroga, 
poszedł na więzienie – tam była silna, niemiecka załoga.
Jeśli jesteś uczciwy i masz czyste sumienie, 
chodźmy w tę stronę, bo nie straszne Ci więzienie.

Przejdź przez pasy po wyjściu z budynku
i prosto, alejką drzewek pamięci, idź pomaleńku.
Drzewko pamięci pewnego lekarza też tam jest,
jego nazwisko wpisz w kratki na quest:

Za plecami zostaje budynek Amica Wronki S.A.,
najwyższy w Polsce magazyn wysokiego składowania.
Idź dalej, miej magazyn za plecami, 
aż wieżę ciśnień zobaczysz między domami. 
Na skrzyżowaniu ulic, powiem Ci szczerze, 
kieruj swe kroki, prosto na wieżę!

Zaraz za nią w prawo będziesz wędrować,
do więzienia cały czas musisz się kierować.
Obiekt ten w 1894 r. wybudowany,
może pomieścić 1,5 tys. skazanych.

Przy bramie głównej tablice spiżowe.
Obejrzyj je, lecz to nie jest zadanie nowe.
Idź dalej wzdłuż muru, tam tablica numer dwa,
przeczytaj dokładnie historię tego miejsca.

Kapelan więzienia – strażnikom był znany, 
bez kontroli do środka często był wpuszczany.
Jak co dzień poprosił o otwarcie bram,
jednak 29 grudnia nie był całkiem sam.

Powstańcy się wdarli na teren więzienia, 
prowadząc szybko do jego oswobodzenia.
Zdobyli wtedy amunicję i uzbrojenie,
potrzebne w walce o Polski wyzwolenie.

Przez bramę brązową, którą znajdziesz z boku, 
wkroczyli Powstańcy nie zwalniając kroku.

Z tablicy zapisz trzecie nazwisko, 

a rozwiązania hasła będziesz już blisko.
Powstaniec ten miał na imię Wawrzyn.
On z terenu więzienia wyniósł ckm.

Zapisz też nazwisko księdza dzielnego, 

z nazwiska również wymienionego.
Idź dalej wzdłuż muru, historia Ci się kłania,
przy jego końcu jest zadanie do rozwiązania.

W styczniu 1919 r. więzienie zamieniono na koszary, 
tutaj ochotnicy – Powstańcy zamieszkali.
W aprowizacji oddziałów powstańczych
bardzo pomagali okoliczni mieszkańcy.

Włączyli się także w zbiórkę pieniędzy,
na polskie wojsko nikt grosza nie szczędził.
Trzeba też pamiętać, że po II wojnie w tym więzieniu,
zginęło wielu Polaków - ofiar stalinowskiego systemu.

Mur się kończy, jest skwer, ławeczka i głaz. 
Czyjego jest imienia? Napisz tu wraz:

Skwer im. 

Pan Jan brał udział w zdobyciu więzienia,
stąd miejsce jego upamiętnienia.

6 stycznia 1919 r. wraz z Powstańcami,
walczył na stacji w Miałach z Prusakami. 
Przydzielony do Grodziska do grupy Powstańców,
wraz z nimi walczył na powstańczym szańcu.

Potem z 56. Pułkiem Piechoty Wielkopolskiej
walczył o przebieg polskiej granicy wschodniej.
Cud nad Wisłą – to operacja też z jego udziałem,
za co pułk odznaczono Krzyżem Virtuti Militari.

To najwyższe polskie odznaczenie wojskowe,
nadawane za wybitne zasługi bojowe.
Pan Jan to najdłużej żyjący wielkopolski Powstaniec.
W pamięci wronczan na zawsze zostanie.

Z tablicy spisz daty jego życia       

i ile lat żył - szybciutko obliczaj.           

I jeszcze wykonaj  jedno działanie, 
jego wynik zaraz wykorzystany zostanie.

Pozostawiając więzienie za plecami,
ulicą prosto przed siebie podążamy.
Na zegarze ratuszowym sprawdzamy godzinę,
a przed nami park miejski widoczny za chwilę.

Znajdź takie wejście do parku tego,
przy którym głaz wielki leży, Kolego!
Spisz szybko z tablicy na głazie
trzecią literę w pierwszym wyrazie.

Cyryl Sroczyński był adwokatem
i pierwszy zarządzał tutejszym magistratem.
Teraz nie pozostaje nam nic innego,
jak szukać ratusza wronieckiego.

Kierunek wskazuje nazwa ulicy.
Na ratuszu herb i data na tablicy.
Sumę cyfr z daty zlicz teraz dokładnie,
i w kratki słownie wpisz jak wypadnie.
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Idź tam, gdzie wrona ogonem wskazuje, 
bowiem kierunek marszu Tobie pokazuje.
Przed nami skrzyżowanie, za nim piękna kamienica,

a na niej z numerem           biała tablica. 

Przeczytaj uważnie i w kratki zapisz,
jaka część pomnika stoi do dziś.

Idź dalej przed siebie ulicą szeroką, 
na prawo zaraz skierujesz swe oko. 
Byś Twoje zadanie rozwiązał bez problemu, 
przejdź na drugą stronę - i nie pytaj - czemu?
Nad oknami ozdoby – jak przyrządy geometryczne, 
zaraz rozwiążesz zadanie matematyczne.

Liczbę ekierek przemnóż przez kątomierze, 
wynik do następnego zadania Cię zabierze.

Z ulicy, którą idziesz – skręć w pierwszą w lewo,
będzie to ulica bohaterów questa naszego.
Potem od razu Plac 
             
Listopad 1918! Wtedy tu się działo!

Podejdź do figury NMP, co stoi wysoko,
jako wotum wdzięczności od 1947 roku.  

Kiedyś na placu od jarmarków bywał „kocioł”,
a 12 XI 1918 r. „zryw wroniecki” się rozpoczął.
W południe syreny zwołały obywateli, 
by sprawy narodowe w swoje ręce wzięli.

Na dźwięk syreny mieszkańcy się zgromadzili,
na dane hasło symbole zaborcy niszczyli. 
Flagi niemieckie, szyldy, cesarza portrety,
pisały o tym miejscowe gazety!

Również lipa cesarska, co na placu stała, 
przez mieszkańców Wronek „stracona” została.
Pierwszy Krzyżankiewicz siekierę doń przyłożył
potem każdy z mieszkańców coś od siebie dołożył.

Adwokat Krzyżankiewicz na wiecu ogłosił jeszcze,
że pewna struktura przejęła władzę w mieście.
Odnajdź jej nazwę i zapisz ostatni człon:  

Wiec na placu zadziałał jak zapłon. 
Więźniowie polityczni wtedy wolność odzyskali,  
między innymi harcerze, co ulotki rozklejali, 
oraz inni działacze o wolność walczący. 
Cofnij się trochę, z questem wędrujący. 
Po lewej zobaczysz trzy znaki zakazu, za nimi  ulica

    
 idź nią od razu.
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Ale uważaj! Nazwa ulicy trafna prawdziwie, 
jeśli nie trafisz od razu, to się nie zdziwię.
Stań na Rynku przy pomniku, który jest w pobliżu,
jego podstawa kiedyś nosiła Wilhelma ze spiżu.  

Stał niegdyś na skwerze przy ładnej kamienicy, 
gdzie zagadkę rozwiązałeś z białej tablicy.
Zrzucono go na ziemię z wrzawą i łomotem,
cokół na Rynek przewieziono potem. 

Pomnik w 1956 r. 
był tutaj 

poległym za wolność został poświęcony.
Niedaleko niego pomnik całkiem nowy,

to osiołek                    - zwierzak wywrotowy.

W czasie wojny, gdy urodziny Hitlera świętowano,
ryczał głośno na Rynku, jak flagę wciągano.

Na rogu apteka. Jeśli masz możliwość, 
zajrzyj do środka - to ciekawa osobliwość.
Wejście po prawej – do przedwojennej apteki, 
tu Jan Stryczyński Powstańcom szykował leki 

Nad wejściem do niej              – aptece patronuje, 

i jeszcze jedną zagadkę do Ciebie kieruje. 
Na pytanie odpowie gracz spostrzegawczy,
czy ptak w tę stronę, co orzeł w naszym godle patrzy?

Wracamy do osła. Gdy spojrzysz mu w oczy, to na linii wzroku
zobaczysz budynek zielony na rogu.
Podejdź bliżej niego, znajdź na nim dziewiątkę.
Wpisz imię najmłodszej córki:
 
    bo to na piątkę

dziewczyna. Była łączniczką w Powstaniu. Pamiętać warto,
że także kobiety w walce o wolność złotą zapisały się kartą.
Nosiły meldunki, gotowały, szyły mundury, rany leczyły,
a przede wszystkim Polskę kochać dziecięce serca uczyły.

W styczniu 1919 uruchomiono pobór do wojska,
z oddziałów powstańczych powstała Armia Wielkopolska.
Rynek jest też miejscem, gdzie wronieccy żołnierze
składali przysięgę wojskową i mówili pacierze.

Sprzed tablicy w lewą stronę ruszaj

i też takiej białej z numerem  szukaj.

  Błażejewski to dowódca „Sokoła”, 

on młodych wronczan do walki gotował.

Po lewej kościół farny, patronką - św. Katarzyna.
Proboszcz - ks. Reszelski – był kapelanem więzienia, 
a wikary ks. Theinert w szkolnej komisji działał
i w styczniu 1919 r. język polski do szkoły przywracał.

W stronę cmentarza cierpliwie idziemy.
Przy wejściu nań tablica - legendę studiujemy.
Na początku gry tabliczka pamięć lekarza głosiła,
odczytaj z tablicy kwaterę, gdzie jego mogiła.

Na liście poszukaj aptekarza nam znanego, 
wśród Powstańców na cmentarzu pochowanego. 
Zsumuj liczby (!) z jego kwatery i 3 jeszcze dodaj,
wynik działania dobrze w pamięci zachowaj.

Korzystając z planu podejdź na porucznika Rzepy mogiłę
i o wszystkich walczących pomyśl tu przez chwilę.

W stronę miasta z cmentarza teraz wracamy, 
tej samej drogi kawałek się trzymamy.

Ulica                      nas teraz prowadzi,

Przy numerze  w lewo skręcić nie zawadzi.

To ulica „rzemieślnicza”, w 

   zmieni się po chwili.

idź nią, aż ujrzysz most, który niedawno postawili.
Gdy chcesz nadrzeczne podziwiać krajobrazy, 
możesz przejść kładką w obie strony ze dwa razy. :)

Gdy pogoda nie skłania do spacerowania, 
zapraszam Ciebie do kolejnego zadania.
Na ulicę tych, co nie przegrali wejdź 
i poszukaj czarnej tablicy pod numerem sześć.

Przeczytaj uważnie, co głosi tablica
i napisz wyraźnie, kto się pod nią podpisał.  

Jeszcze kilka kroków i nazwa ulicy 
skieruje Cię do miejsca, gdzie pracują zakonnicy.
Z fundacji Przemysła II byli tu dominikanie,
dziś są Bracia Mniejsi – franciszkanie.

Wejdź za bramę i odszukaj patrona świętego 
więźniów, ekologów i hodowców ptactwa domowego.
Gdzie ręka Franciszka w górę uniesiona, 
rośnie krzew, a barwa jego ciemnozielona.

Tam bardzo ostrożnie, by nie uczynić szkody, 
szukaj skarbu. Gdy się uda – zaproś drużynę na lody!

Tutaj kończy się nasza zabawa,
ale niech nie kończy się pamięć o sprawach
i ludziach, dzięki którym mamy 
Wolną i Niepodległą. Czy też ją tak kochamy?

TEMATYKA:
Wyprawa przybliży Ci wydarzenia i postaci związane 
z Powstaniem Wielkopolskim we Wronkach.

GDZIE TO JEST?
Wronki to miasto w powiecie szamotulskim, położone 
55 km na północny zachód 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.

CZAS PRZEJŚCIA: około 60 minut 
plus około 20 min. na powrót do miejsca startu.

MIEJSCE ROZPOCZĘCIA WYPRAWY:
dworzec PKP we Wronkach.

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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Quest jest dostępny również w bezpłatnej aplikacji 
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