
W parku znajdź klęczącą pannę z wielką księgą w dłoni,
a jej wzrok kierunek dalszej drogi Ci odsłoni.
Miniesz staw, gdzie kaczki na chleb patrzą ze smakiem.
Przy budynku na krzyżówce spotkasz się ze znakiem,
idź w stronę przeciwną niż dziewczynka z lizakiem.

I w górę, pod górę, ulicą Bogusza Mariana.
To w Pleszewie postać bardzo dobrze znana.
Malarz, rzeźbiarz, scenograf – artysta wszechstronny,
zostawił po sobie dorobek ogromny.

Dojdź do końca ścieżki, gdzie ulice dwie
łączą się ze sobą w kształt litery „T”.

Przejdź na drugą stronę drogi
i niech teraz w lewo poniosą cię nogi.
Ujrzysz niski budynek – Muzeum Regionalne,
miejsce dla mieszkańców sentymentalne.

Ten uroczy Pleszewa zakątek
stał się skarbnicą historii pamiątek.
W latach 30. XIX stulecia miały szansę
zatrzymywać się tutaj wspaniałe dyliżanse.
One pocztę i pasażerów przewoziły
i niejednokrotnie to miejsce odwiedziły.

Mieścił się tu bowiem zajazd pocztowy,
który przyjąć listy i podróżnych zawsze był gotowy.
Jeszcze dziś na dziedzińcu studnię każdy dostrzeże,
przy której pojono spragnione zwierzę.
Nim konie w dalszą drogę wyruszyły,
przy wodopoju odzyskiwały siły.

Idź dalej ulicą aż ujrzysz szyld kina Hel.
Tuż za nim, nieco w głębi, dostrzeżesz kolejny cel.
To budynek ogólnokształcącego liceum,
do którego uczęszczało pleszewian wielu.
I LO im. Stanisława Staszica
zna z pewnością dobrze cała okolica.

Szkołę tę skończyli ludzie bardzo znani.
Są wśród nich profesorowie, politycy, aktorzy lubiani.
Teraz zadanie polegające na liczeniu:
przyjrzyj się uważnie słupkom w ogrodzeniu
i wpisz ich liczbę słownie w poniższe kratki.
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Nie będzie to jednak koniec zagadki.

Zawróć teraz, proszę, Questowiczu drogi,
omiń kino, muzeum i niech prosto nogi
poniosą Cię przed siebie – jednak niezbyt raźnie.
Rozbudź swą fantazję i przyjrzyj się uważnie
fotografii na ulotce, którą dzierżysz w dłoni.
Niech zdjęcie Twoją wyobraźnię uruchomi.

Dwa ostatnie budynki przed najbliższą krzyżówką
wiążą się z umieszczoną w queście pocztówką.
Widnieje na niej gmach dawnej landratury.
I choć dziś ten budynek jest bardzo ponury,
na początku XX wieku wszystkich zachwycał.
Była to siedziba Artura Szenica,
czyli pierwszego starosty powiatu pleszewskiego,
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Niepodległości  
                                                                     odznaczonego.

Tuż obok budynek Poczty Polskiej widnieje.
Z tym miejscem stare związane są dzieje.
Poczta Królewska się tutaj mieściła.
Każdego człowieka swym wyglądem zachwyciła.
Neogotycka, przepiękna budowla ceglana
została w latach 1969 – 1972 rozebrana.
Pięćset lat temu był tu cmentarz i kościół drewniany,
przez księżną Annę Raciborską ufundowany.

Stań teraz tyłem do budynku pocztowego,
poszukaj najbliższego przejścia dla pieszego.
Jezdnię przekrocz śmiało,
do rozwiązania zadań zostało niemało.

Za pasami w lewo skieruj swoje kroki.
Zrób ich kilkadziesiąt, rozglądaj się na boki.
Na tej ulicy jeszcze moc przygód Cię czeka,
najpierw znajdź tablicę pamięci człowieka.
To Jacorzyński Włodzimierz, co kulturą się trudził:
który był dzień marca, kiedy się urodził?

8

Idź dalej aż dostrzeżesz wysoką kamienicę,
jej ściana ukrywa maleńką tajemnicę.
Zdobi ją winogrono i aniołów głowy.
Policz je, a ich liczbę odlicz w abecadle.
Literkę, na którą padnie, dopisz w naszym haśle

(pod numerem piątym).
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Za krzyżem znów w prawo, gdzie ścieżka kamienna
powiedzie Cię wprost na ewangelicki cmentarz.
Ujrzysz tu groby ludzi dwóch narodowości,
polskie i niemieckie ślady przeszłości.

Wróć przed bramę świątyni i spójrz na wieżę.
Dziewiątka na tarczy zegara kierunek Ci wybierze. 

Miniesz ulicę Malińską, część folwarku wielkiego,
dziś nie zostało już za wiele z niego.
Skręć w lewo za torami i wzdłuż nich kieruj się prosto,
idź ścieżką wyłożoną betonową kostką.

Po prawej stronie miniesz budynek ceglany,
przez wszystkich pleszewian bardzo dobrze znany.
To siedziba biblioteki – dawniej dworzec kolejowy.
Jeździ tutaj nadal pociąg wąskotorowy.
Za budynkiem, nieco dalej, stoi lokomotywa. 
Odrestaurowany pojazd tajemnice skrywa.
Ile kół ma parowóz? To zagadka całkiem łatwa. 
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Zawróć teraz na krzyżówkę, by zwiedzić resztę miasta.
Zebrą przejdź na drugą stronę szerokiej ulicy,
szerszej nie znajdziesz nigdzie tutaj w okolicy.

Po dawnej Breslauerstrasse będziesz chodzić,
tędy nasi rodzice w czasie wielkiej powodzi
przechodzili ostrożnie po deskach i przyczepach,
by zrobić zakupy w okolicznych sklepach.

Pod górę Cię wiedzie ta długa ulica.
Z 21. numerem stoi tutaj kamienica. 
W tym budynku w czasie wojny mieszkańców wielu 
hitlerowska policja zamęczyła w więzieniu.
Nazwę tej policji tablica podpowie,
wpisz ją poniżej w jednym tylko słowie:
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Teraz zawróć, aż dojdziesz do ulicy polskiego prezydenta, 
wpisz tu jego imię, musisz je pamiętać:
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Idąc tą ulicą trafisz wprost do parku,
gdzie latem świergot ptaków – może prócz kanarków.
W miejscu, w którym jesteś, był widok bajeczny,
gdyż stał tu kiedyś zamek piętnastowieczny,
zbudowany na polecenie Mikołaja z Cielczy  
                                                   – później Pleszewskiego,
dawnego właściciela miasta naszego.
Niegdyś okazałe ogrody zamkowe
zastąpiły współcześnie alejki parkowe.
Pamięć o tych czasach nazwy dwóch ulic zachowują:
Zamkowa i Ogrodowa – w pobliżu się znajdują.

Witaj, Podróżniku, w Pleszewie nad Nerem 
i zachwyć się dziś po tym mieście spacerem.
Przygotuj się dobrze do wielkiej ekspedycji
w grodzie o ponad siedemsetletniej tradycji.

Na placu przed świątynią zaczyna się wyprawa. 
Z tą budowlą sakralną wiąże się historia ciekawa.
Od lat trzydziestych XIX wieku 
głośno tu było o pewnym człowieku,
który podjął działania celowe,
by móc rozpocząć kościoła budowę.

Karl Gottfried Strecker – pastor, o którym mowa
sprawił, że w 1848 roku budowla była gotowa.
Początkowo patronem kościoła protestanckiego
duchowni wybrali Jana Świętego.
Dopiero roku 1945
świątynia stała się miejscem wyznania katolickiego.

Przejdź przez ulicę, gdzie brama kościoła
przez dwie figury jest pilnie strzeżona.
Na słupach bramnych rzeźby męczenników
obserwują bacznie wszystkich podróżników. 
Postacie, które kiedyś ozdobą Rynku były,
zaraz po wojnie tutaj trafiły. 

Za bramą w prawo, idź w stronę Krzyża Misyjnego,
w 1987 roku przez biskupa Jana Czerniaka poświęconego. 



I ruszamy dalej. Rynek pleszewski to miejsce centralne,
które pełni w mieście funkcje niebanalne. 
Tu władze Pleszewa siedzibę swoją mają

w budynku, który wszyscy
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                                                                           nazywają.

Idź więc wprost na plac Rynku owego,
ujrzysz skromny pomnik Przemysła II.
Ten władca piastowski jest tutaj w koronie
i na lśniącym mieczu wspiera swoje dłonie.
On rozsławił Pleszew przed wieloma wiekami,
zapisując nazwę miasta własnymi rękami.

Na sporym placu przed naszym ratuszem
defilowało dawniej wojsko z wielkim animuszem.
6 stycznia 1919 r. doszło tu do wydarzenia bardzo  
                                                                          doniosłego.
Na gmachu ratusza zawieszono orła białego
jako symbol odzyskania niepodległości.
Podczas tej ważnej uroczystości
dwaj wybitni rodacy przemawiali:
K. Niesiołowskiego, L. Bociańskiego wszyscy  
                                                          w skupieniu słuchali.

Na pleszewskim Rynku jest więcej pamiątek.
Znajdź pomnik dokumentujący powstańczy wątek.
W Powstaniu Wielkopolskim pleszewianie udział brali
i w imię wolności swoje życie oddawali.

Przejdź przez pasy na drugą stronę ulicy,
kieruj się w prawo do narożnej kamienicy.
Tu pod koniec wojny do miasta wjechało wojsko  
                                                                            radzieckie
i tu właśnie pierwszy z czołgów wyleciał w powietrze.
By nie została zapomniana historia owa,
zawisła na budynku tablica pamiątkowa.

Zawróć do Rynku, drogi Podróżniku,
miń piec ceglany i stań na narożniku,
w pobliżu którego na piedestale
figura Matki Boskiej prezentuje się okazale.

Po przeciwnej stronie pobliskiej ulicy
dostrzeżesz napis na narożnej kamienicy.
„Dla Ciebie Polsko” – widnieją tam słowa.
Znak Polski Walczącej ma tablica granitowa.
Hołd Bohaterom Pleszewskiego Ruchu Oporu składa,
bo szlachetne działania upamiętnić wypada.

Na Placu Kościelnym pod trzecim numerem
stoi budynek dwupiętrowy z parterem.
Na dole jest apteka w tejże kamienicy,
jednej z najsłynniejszych w naszej okolicy,
a na piętrach nad parterem 
mieszkała kobieta, która została premierem.

Hanna Suchocka – jak z pewnością wiecie,
to kobieta znana dziś na całym świecie.

Obejdź jeszcze rynek spacerkiem po zdrowie
i po raz ostatni wytęż swoją głowę.
Znajdź piec z cegły zrobiony,
ku czci pleszewskich piekarzy wzniesiony.

Nasza podróż tu się kończy, to jest mety miejsce,
zrób jeszcze, Questowiczu, pamiątkowe zdjęcie.
Kto zaś w naszym haśle literki uzbierał,
odkryje przedwojenną nazwę Pleszewa.
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Ale zaraz, hola hola,
w piecu za kłódką jeszcze skarb się chowa!
Szyfrem są odpowiedzi na trzy proste pytania,
Jeśli uważnie czytałeś, odgadniesz bez wahania:
Jaka liczba na kościoła wieży drogę wskazywała?
Ilu aniołów wysoka kamienica skrywała?
I ostatnie pytanie – nie będziesz się z nim trudził:
w którym dniu marca Jacorzyński się narodził?

Drzwi pieca otwarte, skarb odnaleziony,
zatem zrób pamiątkową pieczęć,
drzwi zamknij, zaszyfruj kłódkę z powrotem,
aby inni Wędrowcy mieli frajdę potem.

Tematyka
Quest przedstawia miejsca i wydarzenia ściśle związa-
ne z historią Pleszewa.

Gdzie to jest?
Pleszew – miasto powiatowe w południowej Wielko-
polsce, na skrzyżowaniu dróg 11 i 12. 
Start: Fontanna przy kościele Najświętszego Zbawicie-
la (plac u zbiegu ulicy Podgórnej i Wojska Polskiego).

Na czym to polega?
Należy przejść całą trasę kierując się wskazówkami 
ukrytymi w tekście. Po drodze należy rozwiązać za-
gadki i uzbierać litery, które utworzą końcowe hasło. 
Pomyślnie ukończona wyprawa doprowadzi graczy do 
skarbu ukrytego gdzieś na terenie miasta.

Czas przejścia: ok. 60 minut.

Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
w Pleszewie, ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew

Fotografie udostępnione za zbiorów Muzeum Regio-
nalnego w Pleszewie 

Opiekunowie wyprawy: 
Anna Ciesiółka, Izabela Wegner,  
tel. 62 742 83 58, biblioteka@pleszew.pl

Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury  
w Poznaniu

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka Odznaka 
Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka 
Odkrywców Tajemnic”.

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Pleszew 2021

Śladami  
historii Pleszewa

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questy.org.pl
www.questing.pl


