
Twoja wiedza rozwiązaniem
w dalszej części się nim stanie.

Najwyższe wzniesienie Czerwonaka, 

to Góry – wysokość
2 15 21                      niebylejaka.

m n.p.m. się wznosi
na ścieżki turystyczne wędrowców zaprosi.

Po drugiej stronie drogi, lecz tylko nieco dalej,
więc z tempem marszu przypadkiem nie szalej.
Duży szary blok zaznacza swą obecność,
stoi tam już długo, chyba całą wieczność.

Napis na budynku wskaże w rzeczywistości,  

usługi
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To miejsce pracy dawnych rzemieślników,
tu można było kupić towarów bez liku.

Handlowano tutaj wieloma artykułami,
był w tym miejscu także targ ze zwierzętami.
Piekarze oraz inni rzemieślnicy dzielni
pracowali tu na co dzień w Gminnej Spółdzielni.

Gdy wkrótce dotrzesz na skrzyżowanie,
zwróć uwagę, że na znaku napisane:
Port rzeczny Akwen Marina
Twoją drogę na chwilę przecina.

Lecz ścieżką questu nadal prosto kroczysz,
spójrz na mapę, by wskazówek nie przeoczyć.
Gdzie gwiazda w nazwie z obcego języka,
tam rury czarne wytwarzała fabryka.
Jej nazwę na dachu powinieneś zobaczyć, 

wpisując – nie trzeba tłumaczyć.
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Z czerwonej cegły budynek okazały,
tam tabun podróżnych bywa niemały.
Kto roztargniony i rozkładu nie pilnuje,
spóźniony na pociąg później żałuje.

Znajdź czasomierz i wystarczy
wpisać to, co ma na tarczy.

150 LAT
7

Podczas marszu wzrok wytężaj,
licz uważnie i zwyciężaj.
W lewo skręcisz, gdy policzysz
latarnie stojące po drugiej stronie ulicy.

Lecz nie są to zwykłe słupy oświetleniowe,
szukaj tych okrągłych wskazujących drogę.
Pierwszą za kościołem zacznij numerować,
by móc wszystkie poprawnie rachować.

Ich liczbę ułatwią z „górskiej” zagadki, 

pierwsze dwie cyfry wpisane do kratki.

Gdy dojdziesz do bramy, kieruj się na prawo,
idź tą drogą cały czas dość żwawo.
Tam rozdzielnia energii i przewodów tysiące,
prąd mieszkańcom stale przesyłające.

Tam dawniej syrena wyła punktualnie,
by warty zmianę ogłosić lokalnie.
Wskazówka na płocie jest ostrzeżeniem,
zbyt bliski kontakt grozi porażeniem.

Pewien narząd może być tu narażony,
na działanie prądu mocno wystawiony.

(Czy wiesz co oznacza ten znak?)
1

Idź dalej ostrożnie wzdłuż torów kolejowych,
aż dotrzesz do Rodzinnych Ogródków Działkowych

20 9
Gdy murek się skończy w lewo skieruj kroki, 
a wkrótce się roztoczą przyrody uroki.

Tu koniecznie trzeba dodać,
że jest to okolica przemysłowa.
Tuż obok różne odpady segregują,
dzięki czemu środowisko ratują.
A nieco dalej, poza naszym planem
jest miejsce z tradycjami, dobrze tutaj znane.

Jego ukryta nazwa wskazuje ściśle,
że mieściło się tutaj towarzystwo gimnastyczne.

Towarzystwo zrzeszało miłośników sportu,
artystów, piłkarzy i innych resortów.
Działało prężnie w sferze kulturalnej,
tak samo wtedy, jak i teraz ważnej.

Rozejrzyj się wokół,

Nazwa ta to
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Tabliczka na tym budynku jest miarą odległości,
Którą pokonasz bez większych trudności.
(Uzupełnij liczbę z tabliczki na budynku)

Nie przechodź przez jezdnię, zrób kroków,
a trafisz do atrakcji, kolejnej po boku.

Tuż przy drodze z lewej strony, 
pomnik poległym został postawiony.
Miejsce to pamięta dzielnych mężów paru,
co walczyli z żołnierzami z niemieckich oddziałów.

Kilku walecznych obrońców wsi Czerwonak,
nie wiedziało, że 16.02.1945 roku żywota dokona.

Na tylnej jego ścianie zostały zapisane,
nazwiska poległych, przez czas zapomniane.
Stoją wzdłuż chodnika słupki pełne powagi,
Nie mijaj ich obojętnie, wymagają uwagi. 

ich przy drodze stoi,
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one liczbę ofiar pomogą Ci przyswoić.

Niedaleko jest tablica, 
na niej mapa, okolica.
Szukaj w opisie wskazówek wielu,
by dotrzeć do upragnionego celu.

Zapamiętaj ważne sprawy,
głowy nie masz od parady.

Podpoznańska wieś niemała
jest w atrakcje okazała.
Poznasz dzisiaj ich uroki,
skieruj ku nim swoje kroki.

Nie tak dawno, wiesz to przecież,
Czerwonak obchodził swoje 600-lecie.
1411 rok jest początkiem istnienia,
zobaczysz dzisiaj, jak ta wieś się zmienia.

Wzdłuż ulicy Gdyńskiej, w kierunku Wągrowca,
czeka Ciebie droga prosta.
Ścieżki swej nie zmieniaj, a zobaczysz mury,
wkrótce dojdziesz do Gminnego Ośrodka Kultury.

Niegdyś stał tu budynek czerwony,
masz ten obiekt z lewej strony.
Budowla dziś już nie przypomina
fasady nawiązującej do czerwonego młyna.

A jedna z legend głosi, że to właśnie od niego,
nazwa Czerwonak pochodzi, dlatego
młyńskie koło za budynkiem – niespodzianka taka
jest ważnym symbolem w herbie Czerwonaka.

Dzisiaj to budynek bardziej nowoczesny,
wszak to wiek dwudziesty pierwszy.

Autobus na przystanku na ul. Gdyńskiej

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Czerwonaku



Na prośbę proboszcza katedry z Poznania,
zbudowano papiernię bez większego wahania.
W 1545 r. w miejscu, gdzie niegdyś młyn mielił
powstał zakład, w którym papiernik celulozę ścielił.

Kontynuuj swą podróż ścieżką wydeptaną,
by ujrzeć za chwilę lekko schowaną
piękną rzekę. Tak, to ona,
Warta płynie niezmącona.

Miej ją odtąd po swej prawej,
ruszaj w drogę żwawiej, żwawiej.
Szukaj biało-niebieskiego znaku wodnego
co oznacza linię napięcia energetycznego

Na znaku jest
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Wkrótce przed Tobą prąd popłynie stale
policz więc na słupie uzwojone spirale

(słownie)
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Naciesz oczy pięknymi widokami,
nie daj się zmylić piasku meandrami.
Ich zawiłości tuż za betonowym blokiem,
możesz pokonać przysłowiowym skokiem.
Jeśli tylko masz na to chęć

w zakręt w prawo skręć.

(trzecia liczba z zagadki o najwyższym wzniesieniu)

Szukaj wieży ażurowej, policz jej ramiona

A kolejna zagadka będzie ukończona (słownie)
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Gdy znak ostrzegawczy ujrzysz na drugim brzegu rzeki
wiedz, że kres twej wędrówki jest już niedaleki.
A ostatnie przęsło ogrodzenia w lesie,
zaraz na ścieżkę w lewo Cię przeniesie.

Drewnianą miniesz wiatę, daszek i ławeczkę,
szukaj ulicy Portowej. Wysil się troszeczkę.
Regulamin, furtka, domki z ławeczkami,
znajdź szybko budynek z trójkątnymi oknami.

To
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Poszukaj w okolicy skrzyni, w niej pieczęć ukryta,
zwieńczenie zmagań dumnego Podróżnika.

Questu to koniec, odgadnij zagadkę,
wpisz z tekstu litery w każdą wolną kratkę!
I masz hasło odgadnięte,
To
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Tematyka
Celem wycieczki jest przybliżenie historii Czerwonaka 
i jego walorów turystycznych.

Gdzie to jest?
Czerwonak to wieś w powiecie poznańskim, położona 
przy DW nr 196. Można tu dotrzeć autobusami linii 341 
i 342 z Dworca Śródka w Poznaniu (przystanek Czerwo-
nak/Szkolna) lub pociągiem (stacja Czerwonak). 
Parking dla samochodów znajduje się przy stacji kolejo-
wej lub przy centrum handlowym (ul. Leśna 1a).

Start:
Naprzeciwko Szkoły Podstawowej (ul. Gdyńska 43). 
Cała trasa questu prowadzi po jednej stronie ulicy Gdyń-
skiej (od strony Warty). Uwaga na przejazd kolejowy!

Na czym to polega?
Uczestnik zabawy idzie trasą wyznaczoną w queście. 
W czasie spaceru rozwiązuje zadania i zagadki, które 
pozwolą na utworzenie ostatecznego hasła. Na końcu 
trasy znajduje się skarb – pieczęć, która jest poświad-
czeniem odbycia wyprawy.
Quest całoroczny

Czas przejścia: ok. 60 min.

Tekst: Hanna Prokopiak
Opiekun wyprawy: Daria Malinowska  
tel. 61 65 44 222 (od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00)

Zdjęcia: archiwum mieszkańców  
               http://czerwonak.pl/czerwonak600
Mapka: Julia Borkowska-Kulczak

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

Czerwonak  
– historia  

pewnej ulicy

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka  
Odznaka Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – 

Odznaka Odkrywców Tajemnic”. 
Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Czerwonak 2020

Partnerzy:

Więcej questów znajdziesz na:   
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.com.pl, 
www.questing.pl

Widok na Zakłady Remontowe Energetyki w Czerwonaku

Oberża Szwandkego w Czerwonaku


