Trzymaj się kierunku swego,
aż dojedziesz do miejsca ważnego.
Naprzeciwko Domu Kultury
zobaczysz nad wykuszem balkon ponury.
Na balkonie karabin strzelał
i powstańcom drogę otwierał.
Idź do następnego skrzyżowania,
miejsca ważnego spotkania.

Witamy na Rynku Wolsztyna,
gdzie nasza gra się rozpoczyna.

Potem Niemiec go do GG* deportował,
tam handlem do końca swych dni się zajmował.

Szukaj człowieka prężnego
w mundur z brązu odzianego.
Na pomniku ważną datę napisano,
kiedy Wolsztyn wyzwalano.

Jego zasługi zostały docenione,
i wieloma odznakami uwieńczone.

Szukaj daty wydarzenia tego,
zdarzyło się to dnia

(miesiąca bardzo zimnego).
Pomnik powstał w rocznicę oswobodzenia,
w celu historii upamiętnienia.

Za Ratusz swe kroki kieruj,
śladami Powstańców maszeruj.
Powstańcy szybko miasto zdobyć chcieli
i na poznańskiej pierwsze walki rozpoczęli.

Powstańcy się tutaj zbierali
i na ogłoszenie Zenktelera czekali.
Akcją zdobycia Wolsztyna kierował,
5 stycznia wolnością nas obdarował.

Od strony Jeziora Wolsztyńskiego
Niemiec strzelał z karabinu maszynowego.
Po krótkiej ognia wymianie,
Niemcy rozpoczęli wycofywanie.

Walczył na zachodnim froncie,
z szarżą podporucznika wrócił na koncie.
Do akcji się włączył niepodległościowej,
został dowódcą Straży Ludowej.

Kieruj się w stronę natarcia polskiego,
a na skrzyżowaniu skręć w lewo.
Ulica ta Królewską się nazywała
dziś nazwę 5 Stycznia dostała.

Każdą bitwę dokładnie planował,
powstanie w grodziskiem zorganizował.
Na kapitana został awansowany,
z dowództwa na wojnie z bolszewikami znany.

Szukaj dwóch kolumn u wejścia głównego
do domu „wolsztyniaka” wybitnego.
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W powstaniu śląskim też się wsławił,
w odrodzonej Polsce u siebie gospodarzył.

facebook.com/wolsztyn
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www.wolsztyn.pl

W 1919 r. bez żadnej perswazji,
wrócił do Wolsztyna przy pierwszej okazji.
Przystąpił do oddziału powstańczego
i został organizatorem zamieszania tego.
Kopanicę z rąk niemieckich ocalił,
pod Babimostem i Grójcem go pokonali.
Awansował na porucznika, a potem kapitana,
godność majora została mu również nadana.

Ugoda korzyści nie przynosiła
i Polaków do walki zachęciła.
Za kościołem znajduje się szkoła,
na której tablica historią przywoła.

Jako podpułkownik nad Bzurą dowodził,
lecz po klęsce w oﬂagu spędził wiele godzin.
Tam jednak nie próżnował,
konspirację obozową zorganizował.

Naprzeciwko z budynku ceglanego
padł strzał, który zabił

Po wojnie zamieszkał w Londynie,
a po śmierci pochowano go w Wolsztynie.
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Obaj orderem Virtuti Militari odznaczeni,
wieloma nagrodami też wyróżnieni.
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Kieruj się dalej tą ulicą,
aż dojdziesz do budynku poczty z tablicą.

Ciężkie walki przy tym budynku się toczyły,
oddziały polskie Niemców rozgromiły.
Na rozwidleniu drogi armaty stały
i do walczących Polaków strzelały.

Upamiętnia ona
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dzielnego,
dowódcę odcinka
1
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Powstańcy tak mocno atakowali,
że Niemcy pociągiem pouciekali.
Za przejazdem kolejowym
przejdź na przejściu ze światłem drogowym.
Po lewej stronie stoi budynek okazały,
w którym szpital mieścił się niemały.
Teraz jest to liceum ogólnokształcące
do matury i studiów przygotowujące.
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Na wojnie walczył bardzo odważnie,
dwa razy został zraniony poważnie.
Po wyzdrowieniu wrócił w rodzinne strony,
oddział powstańczy został
przez niego utworzony.
Warto też wspomnieć o tym epizodzie,
że bił się z bolszewikami na wschodzie.
Po wojnie mianowany majorem,
później podpułkownikiem z honorem.
W oﬂagu w Murnau wylądował,
gdzie w 1945 żywota dokonał.
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jako rzeźbiarz doceniany
z udziału w powstaniu był też znany.

Po ukończeniu kursu oﬁcerskiego
służył u zaborcy pruskiego.

W budynku z balkonem na rogu,
Pani Meerowa częstowała ludzi u progu.
W restauracji Niemcy z Polakami
pertraktowali
i warunki rozejmu ustalić próbowali.
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Wieść o pakcie się nie spodobała
i walki o wolność wywołała.
Polacy nie chcieli miasta opuścić
i do ugody z Niemcami dopuścić.

z dowództwa nad kompanią szeroko znany.

Skręć w lewo przed boiskiem szkolnym,
spaceruj teraz krokiem powolnym.
Rozglądaj się za postumentem,
który jest zabawy elementem.
Na
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pamiątkę
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odrysuj na queście armatę jako pieczątkę.
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też tam jest zapisany,

www.powiatwolsztyn.pl/powstanie/

*Generalna Gubernia

Miejsce na skarb

Tematyka
Podczas wyprawy mozna zapoznać się z
historią walk powstańczych na terenie
Wolsztyna
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Gdzie to jest?
Wolsztyn leży w zachodniej części
województwa wielkopolskiego
przy drodze krajowej nr 32
pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.
Wyprawa rozpoczyna się na
wolsztyńskim Rynku

Na czym to polega?
W czasie wędrówki uczestnik zabawy
rozwiązuje zadania i zagadki, które
doprowadzą do ostatniego punktu,
w którym jest ukryty „skarb”.

Wolsztyn 2020

Czas przejścia: ok. 50 minut

Chwała bohaterom

