
Spójrz jeszcze na datę, w jedną cyfrę obfi tuje,

i ta właśnie cyferka do szyfru Ci wskakuje.
c

Gdy z zadaniem uporałeś się odważnie,
dalej podążaj bardzo uważnie.
Naprzeciw banku wąziutka uliczka się skryła,
idź tak, by na „królewską” ulicę Cię doprowadziła.

Czyje imię ulica nosi?
O tym już ten tekst głosi.
Skokom dał miejskie prawa.
Jasna dla Ciebie ta sprawa?
Ulica
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Mogą być to dla Ciebie ciężkie chwile,
więc na mapkę spoglądaj mile.
Miniesz sklep wędkarski i „Fortepian Stary”,
Policję i znak Szlaku Kościołów Drewnianych.

Idąc wzdłuż ulicy szukaj na budynku tablicy, 
gdzie urodził się skoczanin znamienity.
To arcybiskup Przykucki, przez Gestapo więziony, 
zanim do stanu duchownego został włączony.

Był to biskup poznański oraz tytularny

w w dalekiej Irlandii.
17 19

Przeczytaj tabliczkę z uwagą całą,
a dowiesz się o nim niemało.
Podążaj dalej ze spadkiem ulicy,
aż staniesz przed pomnikiem Bogarodzicy.

Na wysokim cokole Matka Boska się znajduje,
druga data mówi, od kiedy nad Skokami opiekę sprawuje. 
Od tysiąc dziewięćset

roku
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Dalej przed Tobą „papieska” ulica,
jaka jej nazwa, to nie tajemnica.

Gdy wkroczysz na nią, licz uliczne lustra, 
do tego zadania dobrze się ustaw!
Po obu stronach drogi masz je policzyć, 
spostrzegawczość będziesz dobrze tu ćwiczyć!

Naprzeciw trzeciego stromo ulica w dół wiedzie,
przed strażacką remizę Cię zaraz przywiedzie.

Już ponad 650 lat na wielkopolskiej ziemi Skoki trwają
i wędrowców w swe gościnne progi zapraszają.
Niejeden szlachcic przez wieki nimi władał,
a król Kazimierz Wielki prawa miejskie im nadał.

Były nawet cystersom łekneńskim oddane,
by przejść w Rejów i Latalskich władanie.
Przez wieki z tolerancji znane w Rzeczypospolitej były,
katolików, Żydów, protestantów i braci czeskich gościły.

Były więc czasy świetności i upadku,
ludzie tu żyli w biedzie i dostatku.
Miasteczko rozłożone wśród pól, jezior i lasów,
w herbie ma podkowę od pradawnych czasów.

Legenda tłumaczy powstanie herbu skockiego,
przed wiekami w ten sposób opracowanego.
Dzielny rycerz skacząc z koniem przez Wełny wody,
złamał ostrogi, a koń zgubił podkowy.

Na ten czyn wymagający wielkiej zręczności, 
porwał się by zdobyć serce miejscowej piękności. 
Starościanka serce i rękę rycerzowi oddała, 
tak się skończyła historia ta cała.

Witaj więc w Skokach gościu miły nam,
po mieście dla Ciebie quest dzisiaj mam.

Zabawę ciekawą od dworca PKP zaczynamy,
co jeszcze za pruskich czasów był wybudowany.

Tu czarny szlak turystyczny swój początek ma,
on właściwy kierunek Twej wędrówce da.
Będę teraz z Tobą bardzo szczery,
wybierz ulicy nieparzyste numery.

Na ostatniego w szeregu domu ścianie,
czeka pierwsze dla Ciebie zadanie.
Zegar co przy słońcu godzinę wskazuje,
oraz fragment piosenki się tam znajduje.
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U dołu tablicy jest rzymska data na wstędze.

W ilu znakach zapisana? Ilość potrzebna Ci będzie.
a

Jeśli jesteś dobry w czytaniu takich znaków,
który rok tu zapisano? Szybko się zastanów!

Gdy przepiszesz już napis nie na górze,
miń drzewa cztery małe i dwa duże.
Przejdź uważnie przez długie, białe zebry pasy  

Ulica Ciastowicza
20 12

                                                       kontynuacją Twej trasy.

Przy ulicy tej budynek, gdzie skocki burmistrz urzęduje,
lecz Ciebie niech duży napis na ścianie zainteresuje.
Dwie ostatnie litery z wyrazu pierwszego

do hasła przenieś drogi Kolego!
14

Dalej przed Tobą apteka,
ale to park na Ciebie czeka.
Ulicę przejdź ostrożnie na przejściu dla pieszych,
za bramą kasztanowa aleja twój widok ucieszy.

Podążaj nią do końca śmiało,
a ujrzysz atrakcji niemało.
Pałac, co Latalskich siedzibą był,
kolejną tajemnicę przed Tobą skrył.

W narożu trawnika przed pałacem ozdoba. 
To sześcian z kamienia – czy Ci się spodoba?
Wiele razy z niego na pewno korzystałeś, 
w mniejszym rozmiarze w domu go miałeś.
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By wiedzieć, kto obecnie gospodarzy tu,
z powrotem do bramy podążaj co tchu.
Na czerwonej tablicy napis klasyczny,

To
2

Spójrz na drogowskaz, on Twoim celem,
gdzie biblioteka – podążaj spacerem. 
Po drodze dom w głębi po lewej stronie,
tych co ćwiczą oko w ojczyzny obronie.

Na frontowej ścianie tarcze królewskie,
znajdziesz ich więcej w naszym mieście.  
Przepisz datę powstania i zapamiętaj jak tarcze wyglądają,

b
w dalszej części w tym queście Ci się przydają.

Przed budynkiem na kamieniu tablica jedyna,
co ważne dla bractwa wydarzenie przypomina.
Wizytę skoczanina, zacnego duchownego,

Arcybiskupa
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Wspomnisz tam kolejnego bohatera lokalnego,
strażaka i patriotę Bronisława Czerwińskiego. 

chronił
1 13

                                                                     w czasie wojny,
życiem ryzykował w ten czas niespokojny.

Przed Tobą most, pod nim bystro Mała Wełna płynie,
idź po betonie pod górę, aż ujrzysz kościół, kiedyś w ruinie.
W XIX wieku zbudowany protestantom służył,
w XX wieku niemądry komunizm jego wieżę zburzył.

Skoczanie mówią, że na „Kryplu” się wznosi,

na kamieniu w ścianie data
d

                                                           powstanie jego głosi.

Obok stadionu piłkarskiego płyta.  
Jak się klub nazywa? Quest turystę pyta.
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Dalej wzdłuż płotu drogą w dół maszeruj, 
a potem przy jezdni w prawo się skieruj.
Trochę w dół i w górę prowadzi dalej droga, 
aż przy jezdni ruchliwej stanie Twoja noga.

Tam ruch duży! Przejdź na pasach ostrożnie, 
i dalej prosto aż zobaczysz działki narożne.
To cmentarz, gdzie mogił rzędy równe,
kieruj się tam, gdzie na cmentarz wejście główne.

Na fi larach dwie tablice wmurowane,
kryją nowe dla Ciebie zadanie.

Jedna jest z urną i ofi arom katyńskim poświęcona,
tam zamordowanych skoczan nazwiska i imiona.

Pamięci Wojska Polskiego.
8

Brzmi pierwszy wers tekstu tego.

Powstańcom Wielkopolskim poświęcona druga,
może kilka nazwisk zapamiętać Ci się uda.
Wśród nich krewny autora questu,
wpisz jego imię przyda Ci się do testu. 

Surdyk
3

Możesz wejść między mogiły,
jeśli do marszu masz jeszcze siły.
Tam wspomnisz w milczeniu 
ofi ary wojen, co zgnięły w cieniu.

Gdzie to jest?
Skoki – miejscowość w powiecie wągrowieckim, po-
łożona ok. 40 km na północny wschód od Poznania.

Początek wyprawy:
Quest rozpoczyna się przy stacji PKP w Skokach

Czas przejścia: ok. 50 minut

Tematyka
Quest opowiada o dawnych mieszkańcach Skoków i ich 
udziale w walkach o niepodległość.

Na czym to polega?
W czasie wędrówki rozwiązuje się zadania i zagadki, 
które doprowadzą do ostatniego punktu, w którym 
na uczestnika zabawy czeka skrzynia skarbów 
z pamiątkową pieczęcią. Odcisk pieczęci jest poświad-
czeniem ukończenia wyprawy. W załączonej Księdze 
Questowiczów można zostawić swój wpis.

Opiekun Questu: Andrzej Surdyk, tel. 783 294 968
Autorzy tekstu: Barbara i Andrzej Surdyk
Ilustracje: Wojciech Jałocha  

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

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.org.pl, 
www.ques  ng.pl

Wyskocz 
do Skoków

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

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Wróć teraz na cmentarza róg,
wkrótce skończy się Twój trud.

Krzyż z tabliczką w   i niemieckim
7               języku

mówi nam o pochówku tu ewangelików.

Pora kończyć questu przygodę.
Szukaj  
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Tam odkryjesz pieczęci tajemnicę

Masz pieczęć. Jesteś zadowolony?
Poleć quest swoim znajomym.
Niech do Skoków przybywają
dzieje miasta poznawają.
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