
i czym prędzej ulicę przekrocz ruchliwą,
a zobaczysz aleję bardzo urokliwą.

Lipy i kasztanowce drogę Ci wyznaczą,
wnet Twe oczy kolejną atrakcję zobaczą.
Gdzie aleja się kończy, słońce jaśniej świeci,
jest tam pomnik, więc policz ile na nim dzieci.
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To szczególne jest miejsce i wrześnianom znane,
tutaj w rocznice strajku kwiaty są składane.
Zaraz obok obelisk został postawiony,
powstańcom wielkopolskim jest on poświęcony.
Wczytaj się ze skupieniem w nazwy miejscowości,
gdzie walki się toczyły w obronie polskości.

Zostaw pomnik za sobą, dzieci dumne lica,
w oddali jest wielkiego pisarza ulica.
Harcerze Cię powiodą aż na jej początek,
stań gdzie kończą swą służbę, to ładny zakątek.

Rozejrzyj się, na murze nazwisko jest znane,
z Zagłobą i Kmicicem mocno powiązane.
Ten pisarz chwalił dzieci uczynki chwalebne,
tu imię jego zapisz, będzie Ci potrzebne. 
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On tak jak Konopnicka głośno głosił światu,
że nie można odpuścić ważnego tematu,
bo strajki się odbyły w imię wyższych racji
i czas już przeciwstawić się germanizacji.

Ruszaj prosto przed siebie, nie skręcaj na boki,
ku głównemu rynkowi kieruj swoje kroki.
Podziwiaj secesyjne stare kamienice
i do samego końca tę przemierz ulicę.

Twoje oko ratusza budynek wyśledzi,
na zegarowej wieży kogut dumnie siedzi.
Podążaj w jego stronę, a nie zgubisz celu,
lecz nie ptak Twoim celem drogi przyjacielu. 

Rozejrzyj się uważnie, odszukaj budynku,
z którego dwie piękności doglądają rynku.
Balkonu ciężką bryłę dźwigają z mozołem,
a ukradkiem zerkają, kto przechodzi dołem.

Przemknij obok cichutko wzdłuż ratusza ściany,
pod pięknym drzewem skwerek zobaczysz zadbany.
Podziwiaj więc uroki wrzesińskiej ulicy
i podejdź do siedzącej w ławce uczennicy.

Bronka Śmidowiczówna – to imię dziewczyny,
znane jest jej nazwisko i znane są czyny.
Za to, że strajki w szkole organizowała,
najbardziej z grupy uczniów pobita została.
Z Twojego towarzystwa ucieszy się wielce,
a czemuż to katechizm trzyma w swojej ręce?

Podpowiedź to dla Ciebie ważna i niemała,
odgadnij: przeciw czemu kiedyś strajkowała? 
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Nie uciekaj od razu, wypróbuj ławeczkę,
mury pobliskich domów postudiuj troszeczkę.
Herbu miasta przeoczyć chyba nie wypada.
Ile płatków się w róży Porajów rozkłada? 
W narożniku ratusza odpowiedź gotowa,
zapisz, bo potrzebować będziesz tego słowa
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Pora iść w dalszą drogę, w uliczkę skręć małą,
gdzie trzech chłopców kucnęło pod murem nieśmiało
i przejdź ku jej końcowi, a dowiesz się tego,
dlaczego nosi ona imię duchownego.

Był on tu wikariuszem, wielkim patriotą,
popierał dzielne dzieci, służył im z ochotą
radą i pocieszeniem, więc został skazany,
z ukochanej parafii przez Niemców wygnany.

Z tablicy pamiątkowej spisz imię, nazwisko,
pamiętaj, że do celu stąd już całkiem blisko.
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To pani ,
                                          10        3                6                 
                                                         o której tu mowa
wypowiedziała głośno bardzo ważne słowa, 
że nie odejdą ludzie od swoich korzeni
i Prusak zakazami serc ludzkich nie zmieni.

W świat poszły opowieści i bólu wołanie,
że złe jest i okrutne dzieci traktowanie.
One to mowę ojców swoich tak bardzo kochały,
że na przekór Prusakom śmiało strajkowały.
Przykład dały rodakom jak kochać ojczyznę
i uczynić chwalebną od dyscyplin bliznę.

Oto przed Tobą druhu kolejna tajemnica,
odczytaj pilnie słowa na ciężkich tablicach.
Początek „Roty” oko na jednej zobaczy,
wyjaśnij słowo „pogrześć”, jak się je tłumaczy?
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Park piękny, lecz opuścić musisz go niestety,
więc przodem stań raz jeszcze do pięknej kobiety,
skłoń się nisko i w lewo skieruj swoje kroki,
spójrz po drodze na pałac Ponińskich szeroki

Posłuchajcie uważnie zwrotek naszej pieśni
o znanych w całej Polsce dzielnych dzieciach Wrześni,
które ojczysty język bardzo ukochały,
religii po niemiecku uczyć się nie chciały,
i o tych bohaterach, co przed laty żyli,
swe czyny i działania z tym miejscem łączyli.

Podróżniku, przed Tobą te miasta ulice,
co skrywają niejedną starą tajemnicę,
więc dokładnie odczytuj podane wskazówki,
abyś bez błędu dotarł do skarbu kryjówki.

Rozglądaj się uważnie, zgaduj, o czym mowa,
a w wyznaczone miejsca wpisuj ważne słowa.
Przejdź ścieżką bohaterów miasto bardzo stare,
odszukaj, co ukryte, poznaj faktów parę.

Wiele znaczących osób mówiło o strajku,
jedną z nich była pani, której pomnik w parku
postawiono w podzięce za jej ważne słowa,
że nie zaginie naród, duch i polska mowa.

Przed Tobą przyjacielu poetka wspaniała, 
która dzieci wrzesińskie bardzo wspomagała
i choć jej mina skromna, a włosy związane,
dzięki jej wierszom, „Rocie”, ich czyny są znane. 



Skręć w prawo, a kościoła ujrzysz mury stare,
nie zatrzymuj się teraz i przejdź kroków parę.
Oto szczególny moment naszej opowieści,
kiedyś była tu szkoła, dziś muzeum się mieści.

Przy wejściu jest tablica dzieciom poświęcona,
wdzięczność ludzi króciutkim tekstem wyrażona.
Spisz daty, których Polak zapomnieć nie może,
choć w odnalezieniu skarbu to nie pomoże.

                                      

Jeśli będziesz miał szczęście i będzie otwarte,
wejdź koniecznie, to miejsce zwiedzenia jest warte. 
Jeszcze dzisiaj historii duch się tu unosi,
nie można go pominąć, daj się więc zaprosić.
Na oślej ławce cyrklem wyryte są słowa,
że do modlitw najlepsza nasza polska mowa.

Przed Tobą piękna fara – kościół to wiekowy,
spalony, odnowiony w stylu barokowym,
z zabytkową amboną, konfesjonałami,
idź w lewo, stań przed wejścia głównego wrotami.

Jeżeli się takowa okazja nadarza, wejdź do środka,
naprzeciw głównego ołtarza jest witraż,
co przedstawia, gdy słońce zaświeci,
jak Chrystus błogosławi bohaterskie dzieci.

To Mariana Turwida obraz dziejów czysty,
hołd młodym patriotom w wydaniu artysty.

Idź wzdłuż nawy kościoła i wbiegnij do góry,
zostaw za sobą fary okazałe mury.
Pomnik Jana Pawła jawi się przed Tobą,
niejedna kamienica ulicy ozdobą.

W tej największej, naprzeciw papieża naszego
była kiedyś drukarnia pana Prądzyńskiego
– księgarza i wydawcy, społecznika Wrześni,
nie można go pominąć w bohaterów pieśni.

W czasach zaborów dzielnie co trzeba drukował
i polskie podręczniki dzieciakom fundował.
„Orędownik Wrzesiński” to gazeta jego, 
drugie Gimnazjum nosi imię patrioty tego.

Spójrz w lewo, okazały budynek przed Tobą,
sąd się w nim mieści, miasta jest ozdobą.
Dotknij więc jego murów , idź za wskazówkami,
kieruj się naprzód, mając ratusz za plecami.

Po lewej kamienica dawno zbudowana, 
data na jej wierzchołku jasno wypisana,
a dwa budynki dalej anioł kamienicy
spod nieba się przygląda ruchliwej ulicy.
I tak jak kiedyś w siłę polskich dzieci wierzył,
tak chwali poczynania współczesnej młodzieży.

Przy placu z kapliczką prawie kres podróży,
spójrz w prawo, tam na ścianie malunek jest duży.
Monumentalny mural ma barwy klubowe,
postaci dzieci Wrześni nie są przypadkowe.

To jest kibiców Lecha sztuka wyjątkowa,
aby dumę wyrazić niepotrzebne słowa.
Miłość do klubu, miasta i ojczystej mowy,
która jest dla Polaków skarbem narodowym.

Jesteś już blisko celu, prosto idź wzdłuż bloku,
a do skwerku wnet dojdziesz, gdzie cisza i spokój.
Tu przy kamiennym krzyżu wpisz hasło w krzyżówkę,
odszukaj skarb i zakończ po Wrześni wędrówkę.

   

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15
  

Partnerzy:

Tematyka
Quest oprowadza ulicami Wrześni, po miejscach zwią-
zanych z ważnym dla lokalnej społeczności wydarze-
niem historycznym – strajkiem dzieci wrzesińskich  
z 1901 r.

Gdzie to jest?
Września to miasto położone w Wielkopolsce, w po-
łowie drogi między Poznaniem a Koninem, przy auto-
stradzie A2.
Wyprawę rozpoczynamy przy pomniku Marii Konop-
nickiej w Parku im. Dzieci Wrzesińskich (wejście od 
strony skrzyżowania ul. Opieszyn i Harcerskiej).

Na czym to polega?
Podczas wędrówki ulicami miasta uczestnik zabawy 
rozwiązuje zadania i zagadki, które doprowadzą do 
ostatniego punktu, w którym ukryty jest „skarb”.
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