
Do Domu Powstańca tyłem stojąc, 
idź do przodu niczego się nie bojąc. 
Za pasami poruszaj się chodnikiem przy ulicy ułożonym. 
Dalej po łuku, gdzie znak „zakaz wjazdu” postawiony, 
a patronem ulicy jest doktor – powstaniec zasłużony.

Najbliższe skrzyżowanie „światłami” jest przedzielone,
następne zadanie w pobliżu zostawione.
Przechodzisz i ostrożność zachowujesz, 
a wzrok swój na wieżę fary kierujesz. 
 
Lekarz, patriota i organizator powstania Cię dalej poprowadzi, 
Po przejściu na pasach bądź czujny – to nie zawadzi. 
Idź w stronę rynku – autor questu tak Ci radzi. 

Na jednym z budynków pamiątka zawieszona
– pamięć o Sewerynie Matuszewskim na wieki uczczona. 
Przeczytaj więc z tablicy z brązu odlanej, 
kiedy i jak oddał swe życie ojczyźnie kochanej. 
I zapisz słownie miesiąc bardzo wtedy opłakany,
wielu zginęło, a tym żyjącym zadał głębokie rany.

A Seweryn z Kęszyckim duet świetny stworzyli,  
interesów polskich jednomyślnie bronili. 
Ksiądz Marceli – brat Seweryna poznał ich ze sobą. 
Błociszewo było jego i Kęszyckiego ostoją. 
Seweryn lekarzem rodziny Kęszyckich został, 
roli medyka w śremskim batalionie również sprostał. 
A na dyplom lekarski w Monachium sobie zapracował, 
jako specjalista chorób wewnętrznych i nerwowości figurował. 
Za zasługi dla Śremu Matuszewski uznanie wielkie zyskał, 
w bankowości spółdzielczej również atutami tryskał. 

Właśnie w mieszkaniu, na budynku którego tablica się prezentuje, 
pułkownik Horst Kramer w 1918 roku kapituluje. 
W zasadzie bez walki oddał koszary i amunicję 
– pewnie co niektórym wjechało to na ambicję. 
Bo w Śremie gotowość była i pełna mobilizacja, 
nikomu nie trzeba mówić, co dla wroga to oznacza. 
Idź teraz na rynek i siądź na ławeczkę, 
a o pozostałych rozstrzelanych
przeczytasz za chwileczkę.
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Jeżeli nie znalazłeś skarbu, prosimy
o kontakt z opiekunem wyprawy!
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Zdjęcie Śremu z lat 30. XX w. przedstawia szklana tablica,
porównaj jak współcześnie zmieniła się okolica. 
Na wysokim cokole widzisz Dobosza postać. 
przyjrzyj się mu dokładnie – możesz tu chwilę zostać. 

To pomnik Powstańców i Wolności w 1925 r. wzniesiony,
który w 1944 r. w śremskiej „Malince” został przetopiony. 
Przez Niemców na początku wojny usunięty
– lecz ich cel nie został w rezultacie osiągnięty. 
Bo pracownicy gazowni miejskiej cokół zatopili,
a w 1959 r. trzej oficerowie go odnaleźli i wydobyli.
Do dziś ma on zaszczytne miejsce w naszym mieście, 
ale o tym za chwilę – zostań, a może spotkasz go w queście. 

Poszukaj teraz w rogu rynku znaku wskazującego
europejskie miasta i posłuchaj głosu swego, 
w stronę stolicy Polski iść nakazującego. 

Ale zagadka z innym miastem będzie tutaj związana.
Spójrz, przy każdym z nich liczba kilometrów podana. 
Gdy dwie cyfry przeskakują, 
tą samą wartość co Warszawa wskazują – jakie to miasto? 

Zanim wyruszysz, ceglanej Poczty Polskiej poszukaj
i opowieść o jej działaniu w powstaniu wysłuchaj. 
Bo stąd poleciał sygnał o przejęciu miasta, 
chociaż z jego nadaniem nie była sprawa jasna. 

Jedna jedyna Polka w tamtym czasie pracująca, 
szybko została wezwana jako osoba informująca
Naczelną Radę Ludową w Poznaniu
o miasta Śremu zwycięstwie i Niemców poddaniu. 
Po przejęciu przez Kęszyckiego poczty flagę polską zawieszono, 
usunięcie niemieckiego godła z magistratu, sądu i policji zalecono. 

Teraz kierunek obierasz ulicą wysadzaną kamieniami, 
droga jest prosta i naznaczona zagadkami. 
Budynek z czerwonej cegły to najstarsza szkoła, 
przed nią tablice pamiątkowe i popiersie patrona.  

Podczas powstania gimnazjum tu funkcjonowało
i ważną rolę w komunikacji utrzymywało. 
Skauci w 1918 r. Radę Uczniowską powołali,
dr. Seweryna, już poznanego, przewodniczącym obrali.

Witaj! Zapraszamy Cię na spacer po Śremie. 
Będzie to wędrówka śladami Powstania
Wielkopolskiego. Poznasz osoby związane
z tym zwycięskim zrywem niepodległościowym 
w naszej historii. Są to bohaterowie ziemi 
śremskiej, którzy na wieki zapisali się 
w pamięci kolejnych pokoleń. I dopóki 
w niej trwają, nie umarli, a nadal żyją.
Poznasz również miejsca bezpośrednio
związane z powstaniem oraz te,
nieco zapomniane, aczkolwiek ważne
na historycznej mapie Śremu.
Lekcja historii inaczej? –
proszę bardzo. 
Weź kartę questu
i ruszaj na wyprawę!!!

Powstańczym
tropem
żołnierskim krokiem

Magazynu i składu broni w koszarach bronili,
później w batalionie śremskim w łączności służyli. 
Przed bramą główną medaliony pod nogami obserwujesz,
imię i nazwisko maturzysty z 1893 r. w kratki wpisujesz
i kolejną literę do hasła głównego otrzymujesz. 

Historię szkoły i jej absolwentów obok tablica skrywa,
przeczytaj i idź dalej, gdzie ciekawość wygrywa. 
Na szkic mapki w pobliżu rzuć jeszcze okiem, 
pod numer 8 maszeruj żwawym krokiem.
Miejsce wiąże się z naszym powstaniem, 
tam ostatnie zagadki i hasła rozwiązanie. 

Gdy skończy się ulica brukiem ułożona, 
przed Tobą parku miejskiego odsłona. 
To miejsce, gdzie zieleń wiosną rozkwita. 
Przy drugich schodach krzyż powstańczy Cię przywita. 

To znak rozpoznawczy wielkopolskiego powstania, 
umieszczony tu z okazji imienia parkowi nadania. 
Z tyłu napis ku pamięci uwieczniony, 
wpisz w kratki, komu krzyż został poświęcony. 

W owalu skrót został wyrzeźbiony.
Znasz go? Czy jesteś może zaskoczony?
Tak kiedyś państwo polskie było nazwane, 
jeśli jesteś bardzo młody – zapytaj tatę lub mamę. 
Już prawie koniec powstańczego zwiedzania,
mamy prostą drogę do pokonania.

Ale najpierw zakończenie questu naszego, 
ostatnim punktem jest replika Dobosza, już poznanego. 
Od krzyża powstańczego idź prosto do celu,
pomnik jest w alejce po twojej prawej ręce. 
Cokół jest oryginalny, z 1925 r. zachowany. 
Przeczytaj na tablicy i przypomnij sobie, co na nim stało
– a na koniec po skarb ruszaj śmiało.

Czas na hasło końcowe – questu rozwiązanie.
Przed Tobą jeszcze jedno zadanie: 
literka pod cyferką 7 się dubluje i pod numer 2 ta sama wskakuje. 
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REGION ŚREMSKI                  zaprasza

A bohater hasła z pamięci nie znika, 
bo stanął on na czele komitetu ds. budowy pomnika. 
Pierwotnie nazywany pomnikiem Powstańców i Wolności, 
dzisiaj nazwa pomnik Dobosza na ustach gości.

Poszukaj jeszcze płytki granitowej z grafiką, 
przyłóż białe pole i odrysuj dowolną techniką. 
Odbitka jest Twoją nagrodą za questu rozwiązanie. 
Wrażenia wyślij na adres unia@srem.com.pl 
– to ostatnie zadanie!
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Przejdź teraz do ronda, a na nim z ochotą
idź delikatnie z górki, najlepiej piechotą. 
Kiedyś mogłeś tu widywać lokomotywy: pasażerską, towarową.
Przechodzisz pod nim, a więc co masz nad głową?

Łączność kolejowa na lewym brzegu Warty w 1885 r. powstaje. 
Śrem z Poznaniem w ten sposób połączony zostaje. 
W 1906 r. linię przedłużono przez Książ do Jarocina. 
Cieszyli się z tego mieszkańcy i ich dalsza rodzina. 
Niemalże w tym samym czasie wiadukt powstawał,
a gościniec Berdychów podróżnym odpoczynek dawał. 

31 grudnia 1918 roku rano Śrem był polski. 
Starostą został Władysław Szczepkowski.
Instytucje miejskie i powiatowe Polacy zajęli, 
burmistrza Czesława Dutkiewicza z ochotą przyjęli. 
Jego ciało na cmentarzu, gdzie był START, spoczywa. 
Może natrafisz na grób, gdy będzie wolna chwila. 

Przypatrz się dobrze miejscu za wiaduktem po lewej stronie,
pamięta się jeszcze o nim w każdym seniorskim gronie.
Fabryka wozów tu była – „Malinka”, 
dziś pozostała tylko ceglanego muru odrobinka. 
Choć różne nazwy przez lata przybierała, 
pewne jest, że śremskiej odlewni początek dała. 

Kolejne rondo imieniem bohaterów questu oznakowane, 
do użytkowania w 2008 roku oddane. 
Pozostając dalej w powstańczym klimacie, 
o jednym z wielu bohaterów na tablicy przeczytacie. 
Najpierw trzeba iść w przeprawy rzecznej stronę, 
pewien Daniel za cel wziął sobie polskości obronę. 

Przy moście tablica z jego nazwą ustawiona, 
na niej informacja o powstańcu pozostawiona. 
Podejdź i przeczytaj z tablicy, kto to taki?
Może zapamiętają go nawet dzieciaki. 
Śrem może być dumny z Daniela Kęszyckiego, 
liczne zasługi i odznaczenia wiele mówią o nim dobrego.

O Misji Międzysojuszniczej informacja spisana,
tam zagadka questowa w tekście jest podana. 
Imię i nazwisko alianckiego generała przepisujesz,
uzupełniasz hasło i naprzód maszerujesz. 

Poszukaj, w którym budynku okno „oko” się znajduje,
przebieg dalszej wyprawy ono Ci wskazuje. 
Lecz najpierw na słupie kierunków szlaków rowerowych wypatrujesz, 
a za murem skręcasz przeciwnie i prosto maszerujesz. 

Twym oczom jednostka wojskowa się ukazuje,
w której od Powstania Wielkopolskiego wojsko polskie stacjonuje. 
Ale zanim dojdziesz do skrzyżowania okrężnego, 
spójrz na budynek kościoła garnizonowego. 

Kino „Klubowe” w latach 1966-1990 filmy wyświetlało, 
mieszkańcom i żołnierzom to się podobało.
Wcześniej ujeżdżalnia się tu znajdowała,
a z końcem XX wieku świątynia powstała. 
Historia kościoła na tablicy przed wejściem się znajduje, 
jak rozwiążesz zagadkę, kolejna litera do hasła powędruje. 
Poszukaj okrągłej plakietki przytwierdzonej, 
jakie symbole w środku są umieszczone? 

Co roku, w rocznicę powstania – 27 grudnia, 
msza w intencji powstańców – kościół się zaludnia. 

Powstanie Wielkopolskie 27 grudnia 1918 roku się rozpoczęło
i walkami całą Wielkopolskę objęło. 
Przyczyną były dążenia niepodległościowe Polaków
i walka o połączenie dawnych ziem rodaków. 
List mobilizacyjny dla Śremu przywieźli podpisany:
Daniel Kęszycki i Seweryn Matuszewski – doktor wszystkim znany. 
Decyzja o zaatakowaniu niemieckiego garnizonu zapadła. 
Pogłoska o przewadze Polaków do przeciwnika się wkradła. 

Niepokój w ten sposób zadziałał na przeciwnika, 
że w ciągu ośmiu dni garnizon niemiecki ze Śremu znika. 
Warunki takie organizatorzy powstania wynegocjowali, 
że w zamian za dobra prywatne – koszary i broń Niemcy oddali. 

Od razu Stefan Chosłowski rozpoczął formowanie batalionu. 
to przecież wielki bohater śremskiego regionu. 
Walczył na froncie pod Zbąszyniem, Lesznem i Rawiczem. 
Może warto uczcić jego pamięć zniczem?
Pod Rawiczem nasz dowódca zyskał uznanie członków sztabu. 
Trzeba o tym mówić, niech to nie będzie tabu.
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2 Gdzie to jest?
Śrem to niemal 30-tysięczne miasto, położone w centrum Wiel-
kopolski, w powiecie śremskim. Z Poznania można tu dojechać 
autobusem lub rowerem, korzystając z Nadwarciańskiego Szlaku 

Rowerowego, a dalej siecią znakowanych szlaków rowerowych 
regionu śremskiego (www.unia.srem.com.pl). Miejsce startu znaj-
duje się w Śremie, przy ul. Fabrycznej, przed bramą cmentarną. 

Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy kieruj się wskazówkami, które zaprowadzą Cię 

do skarbu. Po drodze rozwiązuj zagadki, kolekcjonując litery do 
hasła głównego. Kiedy znajdziesz skarb (ma on charakter symbo-
liczny), odrysuj go na karcie questu. 

Czas przejścia 
i rozwiązywania questu:   ok. 1h 30 min

Długość trasy:  ok. 3 km

Dostosuj ubiór i buty do wyprawy!
Weź ze sobą ołówek!

Początek questu na ulicy Fabrycznej ogłaszamy. 
Tu otwiera przed nami swoje bramy
cmentarz parafialny, lecz szukamy dalej
pośród labiryntu wielu alej,
wysokiego pomnika z kamieni polnych zbudowanego, 
Powstańcom Wielkopolskim poświęconego. 

Bo powstanie będzie questu tematem głównym, 
kieruj się na lewo krokiem żwawym i równym. 
Gdy znajdziesz już pomnik, zobacz na tablicy, 
gdzie zginęli powstańcy, czy w okolicy?
Pierwsze słowo inskrypcji czytaj
i do hasła końcowego literkę chwytaj!

Cmentarz parafialny w pierwszej połowie XIX w. założony, 
później o teren zlikwidowanej cegielni poszerzony. 
Wiele pomników i tablic pamiątkowych tu się znajduje, 
dziedzictwu lokalnych powstań i wojen społeczeństwo hołduje.

Wokół niego zabytkowy z cegły mur się wznosi, 
a za nim tętni miasto i w swe progi prosi. 
Wróć na ulicę startu i stań tyłem do bramy, 
kolejną wskazówkę ruchu dla Ciebie tutaj mamy. 
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Mostem idź śmiało – podziwiaj widoki, 
stąd widać horyzont przepiękny i szeroki. 
W połowie nurtu rzeki odwróć się na pięcie, 
kolejny ważny obiekt po twej lewej ręce
– o kilkaset metrów oddalony.

Tam sylwetka dostojnej śremskiej damy została wzniesiona, 
wieczorową porą przepięknie oświetlona. 
Ceglana wysoka, projektu Ksawerego Geislera, 
z 43 metrów jej wysokości widok w piersi dech zapiera. 

Na tej wieży śremscy skauci flagę wywiesili, (31 grudnia 1918 roku)
gdy oswobodzenie miasta dowódcy ogłosili. 
Upamiętnione jest przez potomków to wydarzenie
uroczystymi obchodami – każdej rocznicy uczczenie. 
Przy wieży granitowa tablica się znajduje, 
o odważnych harcerzach – powstańcach światu melduje. 

Dobrze, ale czas zrobić na pięcie zwrot kolejny. 
Złap równowagę, by twój krok nie był chwiejny. 
Zejdź z mostu najbliższymi wysokimi schodami,
idź na wprost ulicą, Piłsudskiego śladami. 

Na rozwidleniu niech Cię prawa ręka pokieruje, 
miniesz drzewa, a twój wzrok poszukuje
tablicy brązowej, która o powstaniu przypomina. 
Zobacz, w którym to budynku historia jest ciągle żywa. 

Tu Dom Powstańca Wielkopolskiego się znajdował. 
Wcześniej hotel Bazar tutaj prosperował.
Zniszczony budynek powstańcy dostali
i własnymi siłami odrestaurowali. 
Przeczytaj datę, kiedy dom do użytku oddano, 
wpisz w kratki słownie dzień i miesiąc
– kolejne litery do hasła w ten sposób dodano.

Jako ciekawostkę należy dopowiedzieć, 
że na wprost jest Stary Rynek – to musisz wiedzieć.
W XV wieku Żabikowem był nazywany, 
a po II wonie światowej
za drugie centrum uznawany.
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