„Nikt im iść nie kazał...poszli – bo tak chcieli,
Bo takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk....
Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli,
Za co idą walczyć, komu płacić dług.” 1

Datę wydarzenia już poznaliście,
Dla jasności jeszcze raz ją przepiszcie.

Jak dobrze z lekcji historii wiemy,
Trzeci rozbiór Polski na 1795 rok datujemy.
Na niepodległość pojawiła się nadzieja po 123
latach,
Kiedy Niemcy po pierwszej wojnie światowej
znalazły się w tarapatach.
Polscy politycy i żołnierze dzielnie pracowali,
i do niepodległości Polski zachodnie mocarstwa
przekonywali.
Wielkopolska również na wolność długo czekała
i do Macierzy przyłączenia wypatrywała.
Wielkopolanie dzielni i odważni, szybko się
organizują
i Polski Sejm Dzielnicowy powołują.

Wielkopolanie do insurekcji doprowadzili,
Wielkopolskę spod niemieckiej władzy
wyzwolili.
Data przez Was zapisana,
Jest za początek Powstania Wielkopolskiego
uznawana.
Powstanie zawrzało, bo dzień wcześniej
wybitną postać w Poznaniu witano.
Gdy do Poznania gość ten przybywa,
Wielkopolska dusza do walki się podrywa.

By poznać historię regionu Naszego,
Szukajcie wskazówek wokół Kościoła Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Wędrówkę rozpoczynamy,
na czerwonej kostce przed kościołem się ustawiamy.
Wydarzenia, o których opowiedzieć chcemy,
W 2018 roku setną rocznicę świętujemy.
Jeśli rok już obliczyliście,
Wpiszcie go w pierwsze okienka na tej liście.
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W miesiącu to się wydarzyło,
W którym życie księdza Antoniego Niedbała się
skończyło.
Wskazówkę znajdziecie,
jeśli wokół kościoła się przejdziecie.
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Obok tablica księdza Franciszka się znajduje,
Suma literek datę Ci wskazuje.
Policz literki wersu drugiego i trzeciego,
A dowiesz się dnia, jakiego,
Powstanie się rozpoczęło,
I Wielkopolan do walki natchnęło.
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Zadanie matematyczne wykonacie,
I kolejne hasło poznacie.
Jeśli dodawać potraficie,
To dzwony i kolumny wspierające dzwonnice
policzcie.
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Stań przed tablicą nazwy cmentarza,
Idź 8 kroków w kierunku drewnianej tablicy, gdzie
poznacie,
Jakich bohaterów w Cerkwicy macie.
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Jak wieść lokalna niesie Ignacego Jana
Paderewskiego,
z Dworca Głównego,
Białe rumaki wiozą do hotelu Bazar ,
A należały one do pewnego naszego hrabiego
lokalnego.
W Powstaniu Wielkopolskim też
uczestniczącego.
Wykreśl, co drugą literkę i dowiesz się jak
nazywał się ten hrabia i skąd pochodził:
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Suma słowem zapisana,
To kolejna litera do hasła poznana.

Drugie imię Ignacego Paderwskiego
poznacie,
Jak tablicę pamiątkową w kościele
przeczytacie.
Imię naszego bohatera,
Czerwononogi ptak powiela.
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Pod Bazarem tłumy demonstrowały,
O siedemnastej pierwsze strzały padały.
Historię lokalnych powstańców poznacie,
Jeśli dalsze zadania wykonacie.
Kierujcie się w stronę gniazda bocianiego,
Szukajcie krzyża wśród drzew ukrytego.
Czy wiesz, jakie drzewo się tutaj znajduje?
Z prawej i lewej strony krzyża pilnuje.
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Następnie skręć w pierwszą ulicę w lewo,
Sprawdź, jako ona się nazywa kolego
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Grube, palczaste liście,
masywny pień ma też.
Pod tym drzewem kasztany jesienią
znaleźć chcesz.
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Dalej podążaj wzdłuż płotu betonowego,
Szukaj przejścia tajemnego,
Z czarnej kutej bramy stworzonego.
Po lewej stronie, jakie mijasz drzewo?
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W zasięgu wzroku dużego kamienia szukajcie
I przed nim wszyscy stańcie.
Treść tablicy przeczytajcie
W kierunku pierwszego wzniesionego miejsca
podążajcie.
Teraz historię Naszych bohaterów poznamy,
Do wysłuchania zapraszamy.
Marcin Rzepka pochodził z Napachania, był
robotnikiem rolnym. Służył, jako bombardier. Za
zasługi podczas Powstania Wielkopolskiego oraz w
wojnie polsko–bolszewickiej z 1920 roku został
odznaczony w 1921 roku orderem „Krzyża
Walecznych”.
Kierujcie się w stronę,
Gdzie oczy Jezusa nie są zwrócone.
Nad mogiłą Marcina Rzepki drzewo jest
przekrzywione
Czy wiesz gdzie jest one?
Rebus rozwiążecie,
Jaki to gatunek się dowiecie.
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Młodym człowiekiem Marcin Rzepka był,
Sprawdź ile lat żył.
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Quest pt. „Nikt im iść nie kazał…” opisuje
lokalnych bohaterów Powstania
Wielkopolskiego oraz genezę wybuchu.
Quest adresowany jest do dzieci w wieku
szkolnym.
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Powstanie zwycięstwem się zakończyło
I Wielkopolskę do Polski przyłączyło.
Wszystkie litery poprawnie nanieście
Z łamigłówek zebranych na queście.
Serdecznie Wam gratulujemy
Jakie jest hasło już wszyscy wiemy.
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GDZIE TO JEST?
Spacer rozpoczyna się przy kościele
parafialnym w Cerkwicy. Wycieczkę
zakończymy na starym cmentarzu w
Cerkwicy.
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NA, CZYM TO POLEGA?

27
Policz po prawej stronie kasztany.
Na wysokości trzeciego,
Szukaj masztu biało-czerwonego.
W zadumie przystańcie,
Hołd bohaterom oddajcie.
W powstaniu walczyli,
Życie w trakcie walk stracili.
Jan Bocian pochodził z Pamiątkowa.
Jako 19-sto latek brał udział w walkach
powstańczych w składzie batalionu poznańskiego
ppor. Stanisława Śliwińskiego w stopniu
szeregowca. Walczył na froncie północnym, w boju
o Szubin 11 stycznia 1919 roku atakował umocnione
punkty w mieście. Zmarł z ran 12 stycznia 1919 roku
pod Szubinem.
Duża lipa pomnik przykrywa,
Gdzie Grzesiak i Bocian spoczywa.
O Bocianie już wiecie
Teraz o Grzesiaku się dowiecie.
Jeśli do pomnika podejdziecie.
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W czasie spaceru rozwiązuje się zagadki oraz
zadania, które doprowadzą do ostatniego
punktu. Celem gry jest rozwiązanie hasła. Na
zakończenie wycieczki na każdego czeka
ukryta nagroda w postaci tematycznego
odcisku.
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CZAS PRZEJŚCIA
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Ok. 45 minut.
Teraz po nagrodę się udajcie,
Skrzyni za pomnikiem szukajcie.
Samotna lipa odcisku pilnuje
Nad zadaniami opieke sprawuje.

Autorzy: Agata Chojnacka, Sylwia Zabrocka
SZKOŁA PODSTAWOWA W MROWINIE

MIEJSCE NA NAGRODĘ

2018
Józef Grzesiak był plutonowym I Kompanii
I Wielkopolskiego Batalionu Saperów. Poległ 18
lutego 1919 roku pod Rynarzewem. Brał udział w
akcji wysadzenia niemieckiego pociągu pancernego.
W wyniku akcji w ręce Polaków dostało się sporo
cennej broni oraz 6 wagonów kolejowych. Niestety
aż 15 powstańców zginęło.2

1

Edward Słoński, „A gdy na wojenkę szli
Ojczyźnie służyć”
Więcej o akcji pod Rynarzewem możesz się
dowiedzieć np. w publikacji P. Andersa
„Śladami Powstania
Wielkopolskiego,Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu, Poznań 2008 str 87-88).
2

Grzesiak ważną rolę w powstaniu odgrywał
i…………………………….. się nazywał.
Z treści pomnika, kod wynika.
Według cyferki, spisuj literki.

„Nikt im iść nie kazał…”

