
START A od ryb, które tutaj często sprzedawano,
budami śledziowymi domki te nazwano.

Cztery cyfry w dacie, w narożach przy zegarze, 
przedostatnia wielkością, kierunek Ci wskaże.
Kilka kroków dalej, rzut beretem od rynku, 
staniesz przy jednym z większych w Skansenie budynku.

Owa budowla to poznańska,
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najstarsze biskupstwo i kolebka chrześcijaństwa.

Pierwszych Piastów ciała kryją katedry podziemia,
tych, których każdy podręcznik historii wymienia.
Książę Mieszko oraz pierwszy syn jego koronowany, 
Bolesław, który dla odwagi Chrobrym był nazwany.

Na tyłach świątyni policz i wpisz dobrze litery,

są wieże i postacie
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Stań plecami do progów tego kościoła,
by mieć w zasięgu wzroku wszystko co jest dookoła. 
Ukaże się Tobie niedługa, acz prosta droga,
a przy jej końcu niechaj stanie Twoja noga.

To, co od zawsze kościoły charakteryzuje, 
to to, że na ich szczycie zawsze krzyż się znajduje. 
Sprytne Twoje oko w mig dostrzeże, 
że wiele ich tutaj, choć nie każdy z nich ma wieżę. 

Szlaku Piastowskiego zatem się trzymając, 
i na inne ścieżki nigdzie nie zbaczając,
wśród miniatur piastowskich policz kościoły,
również te, które przed chwilą mijałeś wesoły.

Podpowiem Ci jeszcze, że katedra jest kościołem, 
lecz nie każdy kościół katedrą, choć stawiany z mozołem. 

Łącznie kościołów jest
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w tym (ile?) katedry właśnie. 
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Lecz w liczeniu nie bądź taki szybki, 
bo łatwo dojść może tu do pomyłki.
Podpisy przy kościołach będą wskazówką, 
obejdź je wszystkie i rusz mądrą główką! 

Najmniejszy z nich jest Tobie przeznaczony, 
podejdź więc do niego od lasu strony. 
Kościółek malutki, z Giecza naturalnie, 
być może wygląda nieco banalnie. 

Lecz nie pozory decydują o jego wielkości, 
lecz wiek i znalezisk w nim w dużej ilości.
Kości, medaliki, naczynia różnorodne, 
ponad dwieście monet, a wszystkie ozdobne.

Legenda głosi, iż był przez anioły wzniesiony 
w jedną noc, kostka po kostce dokładnie ułożony. 
Pod koniec XII-go wieku świątynia ta powstała,  

z kostki , z jedną nawą
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                                                                               – była mała.

Apsyda* kościoła kierunek drogi wskaże, 
tam zwierzę i człowiek się Tobie ukaże. 
Rusz zatem naprzód w kierunku wyznaczonym, 
by zdobyć wiedzę i być bardziej uczonym. 

Postać na koniu przed Tobą się znajduje 
i moment śmierci księcia pokazuje.  

To Leszek – tak go nazwano,
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morderców bez serca na niego nasłano.

Na postumencie data jego śmierci figuruje,

to rok, kiedy śmiertelny cios włócznią otrzymuje. 

Teraz skup się i wykonaj poniższe działania, 
a otrzymasz szyfr do skarbu otwierania:

Różnica dwóch pierwszych cyfr wynosi

Suma dwóch ostatnich to po prostu

Różnica ostatniej i drugiej to

Kolejna liczba jest datą postawienia pomnika, 
następna zaś z jego zniszczenia w czasie wojny wynika. 
Potem na nowo został postawiony,
przez Jakuba Juszczyka ładnie odtworzony.

Wzrok oraz końskie kopyto uniesione, 
poprowadzą Ciebie w dobrą stronę. 
Skieruj się zatem do miejsca następnego, 
posługując się drogą odpowiednią do tego. 

Witajże odkrywco w naszym świecie magii, 
któremu poświęcisz dziś sporo uwagi. 
Tu rozpocznie się Twoja przygoda, 
niech dopisze Ci humor i ducha pogoda. 

To, co się teraz Twoim oczom ukaże, 
to budynki w nieco mniejszym rozmiarze. 
Każdy z nich w rzeczywistości dość znany, 
dwadzieścia razy mniejszy został wykonany. 

Przy każdej miniaturze opis figuruje, 
niejedna wskazówka dla Ciebie się znajduje.
Podróż rozpoczniesz od drogowskazu drewnianego, 
skieruj się zatem w stronę Szlaku Piastowskiego. 
Rękojeść miecza postaci bez twarzy, 
wskaże miejsce, które każdy poznaniak kojarzy. 

Podejdź do tej miniatury z fyrtla poznańskiego 
i od tej chwili nie zgub tropu Koleżanko i Kolego. 
Najwyższy budynek, który się Twoim oczom ukaże, 

to poznański , który niegdyś uległ
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                                                       zniszczeniu w pożarze.

Na szczycie wieży pięknie się prezentuje,
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a w swoim wnętrzu pamiątki przechowuje.
Schowano je dla potomnych gdy orła wieszano, 
potem przy remoncie na współczesne wymieniano.

Obok malownicze domki z równymi podcieniami, 
handlowano w nich solą, pochodniami i świecami. 

Winieneś dotrzeć do grodu drewnianego, 
pierwotnie nad wodą się znajdującego. 
Miejsce to kiedyś przez ludność zamieszkane, 
przez wiele wieków było zapomniane.

Dzieci w zabawie dziwne szczątki zobaczyły, 
swoim odkryciem z nauczycielem się podzieliły.
Walenty Szwajcer – nauczyciel z intuicją badacza, 
pokazał to uczonemu co historię wyznaczał. 

Rozpoczęły się badania, co do dzisiaj trwają, 
Biskupin „polską Troją” od tego czasu nazywają. 

Okazało się, że to była duża osada, 

z przełomu epoki i
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Na piastowskiej ziemi, nim chrześcijaństwo nastało, 
słowiańskich bogów wielkim kultem się tu otaczało. 

Figury z ich imionami za plecami Twymi stoją, 
dziś już ku ozdobie, historii się nie boją. 
Owe rzeźby pogańskich bogów prezentują 
i swoim pochodzeniem naukowców zajmują.

Są niesamowite, (ile?) z nich

28 11                  kilka twarzy mają.
wszystkie są poważne, emocji nie zdradzają.

To i .
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Pierwszy z nich, którego imię już poznałeś
i jednej z jego twarzy dobrze się przyjrzałeś,
kilkoma głowami rządził różnymi państwami,
a konkretnie ziemią, niebem i zaświatami. 

Innym z pięciu, jest dumnie stojący, 
pięknie w koronie się prezentujący. 

Welesem zwany, w swojej dłoni  trzyma,
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dlatego nikt z nim wadzić się nie zaczyna. 

Spójrz gdzie palce lewej dłoni się kierują, 
tam kierunek marszu Tobie proponują.
Do największej miniatury w równoległym rzędzie, 
obiekt z Gniezna celem Twoim będzie.

Tam Twe sprytne oko z pewnością dostrzeże, 
co wieńczy dwie najwyższe blisko Ciebie wieże. 

Są to
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W miejscu tej świątyni nim nastali Piastowie, 
było palenisko, gdzie słowiańscy byli czczeni bogowie.
W jej podziemiach były pochówki Wojciecha Świętego 
oraz jego brata przyrodniego Radzyma Gaudentego.
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W czasie wędrówki będziesz rozwiązywał zadania 
i zagadki, które doprowadzą Cię do miejsca,  
w którym została ukryta skrzynia skarbów  
z pieczęcią. Odcisk pieczęci na ulotce jest po-
świadczeniem zakończenia wyprawy. W Księdze 
Questowiczów, którą znajdziesz w skrzyni możesz 
zostawić swój wpis i podzielić się z innymi uczest-
nikami wrażeniami z wycieczki.
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Questów czeka Odznaka Krajoznawcza PTTK 
„Wielkopolskie Questy – Odznaka 
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Miejsce ukrycia skarbu hasło wnet wyjawi,
gdy przybijesz pieczęć schowaj ją – to koniec zabawy.
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By otworzyć skarb, potrzebny będzie szyfr,  
który się składa z kilku cyfr. 
Te cyfry wcześniej już odszukałeś 
i w dobrej kolejności poukładałeś.

Tuż obok inny obiekt można zauważyć, 
choć dziś to ruina, mogło się tu coś ważnego zdarzyć.

To Ostrów Lednicki, spójrz na fundamenty kościelne, 

tam w ruinach Palatium odkryto
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                                                                             chrzcielne.
Skierowało to myśli na ten trop ciekawy, 
że być może tutaj Mieszko ochrzcił się za sprawą Dobrawy.

Wyspa jednym z głównych
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 była.
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Tutaj Mieszko I i jego świta rządziła. 

Kolejne zadanie na Ciebie czeka w innym rzędzie, 
przy następnych ruinach, miej to na względzie. 
Dziś ruiny, niegdyś zamek był chlubą Mikołaja Nałęcza, 
o jego krwawych czynach niejeden dokument zaręcza.

Według legend do dobrych nie należał, 
a wielu osobom srogie kary wymierzał.
Za czyny swoje niezbyt przychylne miano zyskał, 
Diabłem Weneckim był zwany, gdyby ktoś pytał. 

Legenda głosi iż karę poniósł srogą Mikołaj okrutny, 
gdy król zakuł go w kajdany, spotkał go los smutny.
Zagrzmiało wtedy, piorun z nieba uderzył, 
w ruinę zamek obrócił i sprawiedliwość wymierzył.

Inna historia głosi, że zamek w XV w. rozebrano, 
i rezydencję biskupią w Żninie z tego zbudowano.

Była to decyzja z .
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Szlak Piastowski nie tylko kościołami żyje, 
bo za jego historią wiele innych budynków się kryje. 
Historie prawdziwe, oprócz nich legendy, 
to dobre miejsce aby spędzać tu weekendy. 

Pora zakończyć podróż po małym piastowskim świecie
i odszukać miejsce skarbu, o czym pewnie już wiecie.
Gdzie skarbu szukać? Rozwiąż hasło zaszyfrowane, 
tam miejsce ukrycia będzie Ci dane.

Gdy dotrzesz do miejsca z ostatniej wskazówki,
będziesz jeszcze musiał użyć swojej mądrej główki. 
Nie szukaj skarbu tam, gdzie wiele niebieskiego,
a raczej właśnie tam, gdzie więcej zielonego.

My w drewnie się bardzo lubujemy
i dużą wagę do niego przywiązujemy. 
Zatem trzymaj się tego, co jest drewniane, 
a z pewnością skarb odnaleźć będzie Tobie dane.
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