
Ale na plac jeszcze później wejdziesz,
teraz jeszcze do przodu, do barierki podejdziesz,
aż w lustrze ujrzysz odbicie swe,
a na wprost tablicę trzymaną przez daty dwie.

Bezpiecznym przejściem przy kościele niech się Tobie  
                                                                          przechodzi. 
Tą drogą dawno temu atak teutońskiego wroga  
                                                           na Książ nadchodził.
I wie to każdy chłopiec i każda dziewczynka,
że Prusacy ruszyli na powstańców od Kiełczynka!

Świątynię biskupa Mikołaja obejrzyj uważnie,
świecącymi strażnikami wkoło otoczoną.
Policz ich wszystkich stojących odważnie, 
jak na stalowych nogach spokoju domu bożego bronią.
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Opuść teren mikołajowego kościoła, 
idź do budynku z lustrem, gdzie zagadka woła.
Z tablicy o bohaterskim majorze przeczytaj uważnie,
oddaj honory i ostatnią cyfrę z tablicy spisz rozważnie.
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Teraz w prawą stronę w dół drogi spójrz uważnie
i uruchom swoją wyobraźnię…
Deszczową, wiosenną, kwietniową sobotą
Wojska zajęły się krwawą, okrutną robotą.
Prusakami dowodził pułkownik Brandt, oficer chrobry
A na czele Polaków stał Dąbrowski, dowódca dobry.
Polska i pruska kawaleria stanęła w pierwszych szrankach, 
Walka się toczyła na północnych miasta Książa flankach.
Potem artyleria niemiecka od Kiełczynka ogień otwierała
I nieudany szturm pruskich żołnierzy na darmo wspierała.
Polscy powstańcy bronili barykad skutecznie,
Dla pruskich żołnierzy było wciąż niebezpiecznie.
Niestety Książ od południowej, pełnej mokrych łąk strony
Był gorzej ufortyfikowany i mniej zabezpieczony.
Zaraz wdarły się tamtędy niemieckie żołdaki,
Nie pomogły kosynierów straceńcze kontrataki.
Pięć godzin walki wydało owoce krwawe i okrutne,
Spłonął ratusz, spaliło Książ pruskie wojsko butne.
Padł ciężko ranny major Dąbrowski, Stach oddał swego  
                                                                                    ducha,
Kapitulacją powstańców zakończyła się wojenna  
                                                                           zawierucha.

Tablica, którą tu widzicie, ku pamięci Dąbrowskiego  
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na czas wojny, przed oczami faszysty złego, była  
                                                                         zatynkowana.

Uczyniło to rodzeństwo Günther patriotyzmem wiedzione,
dopiero w czasach wolności dzieło pamięci zostało  
                                                                            odsłonione.

Idź pod pomnik na rynku, bo gdy spacer Cię znuży, 
to wykąpiesz się w fontannie, a nie w kałuży. 

Sprawdź wiek bohaterów tu straconych czasu owego:
Antoniego Borowicza
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Andrzeja Mazurkiewicza

                                     2           
Jana Cyplika
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a także, Ignacego Bielerzewskiego

                               16       
Zapisz sobie te cyfry dokładnie, a Twoje hasło  
                                                   niech historia odgadnie.

Rozejrzyj się uważnie po budynkach wokół rynku całego,
i poszukaj kuli, która zdobi dach tego szukanego.
Przy nim ulica, która kończy się wieżą, 
ale najpierw zagadkę rozwiąż na świeżo. 
Na budynku ukryte jest imię świętego. 
Wpisz je, a dostaniesz literkę do hasła głównego.
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Idź do miejsca, gdzie zdrowie zwierzakom się ratuje, 
tam skrzyżowanie Cię zatrzymuje.
Pod narożnik z wieżą trafiłeś wyśmienicie,
gdzie w dawnej synagodze tętniło życie.

Rusz przed siebie zostawiając wieżę z prawej strony,
a usłyszysz historię o kosynierze niezwyciężonym:

Zapach wolności wypełnił moje nozdrza podczas  
                                                                 wjazdu do Książa,
Wiosenne słońce z uśmiechem przeglądało się  
                                                                     w ostrzach kos.
Wtenczas każdy Polak patriota walczyć z Prusakiem  
                                                                 do miasta zdążał,
Rynek zdobiły karabiny ułożone w niepodległości stos.

Spisz liczbę rozpoczynającą wielką zawieruchę światową,

a następnie wróć przed kościelną bramę wejściową.
Ruszaj naprzód, a nie wstecz… bo za kościołem 
w domu starym, pastor kiedyś spał i cudnej urody  
                                                                        żonę miał.

Budynek ten przez maszkarony u góry
                                                1                             pilnowany. 
Idź dalej, gdzie za zakrętem drzewo przy przejściu  
                                                                ptaszkom służy.
Na nim muszla Jakubowa i rowerowy szlak namalowany,
a pod nimi żółta strzałka z dalszym kierunkiem podróży. 

Ruszając dalej wśród kamienic wielu,
po lewej stronie plac duży mijamy.

Nosi on nazwę ,
                                   8   3                 
gdzie o rozstrzelanych pamiętamy.

Faszystowski czarny orzeł, zwany glapą,
najlepszych polskich synów w wojnie mroku,
zamordował swą brudną, zbójecką łapą.
Ich pamięć czcimy każdego roku.

Witaj w Wielkopolskim Książu Gościu znużony,
w mieście okrytym Wiosny Ludów chwałą.
Dobre duszki sprowadziły Cię w te strony,
gdzie polski Orzeł walczył z pruską nawałą.

Tutaj, na parkingu, przy przedszkolu kolorowo  
                                                                 pomalowanym
spacer historycznym szlakiem zaczynamy.
Idąc w ślad za strzelcem zawołanym, 
Stachem Wichurą w legendzie nazywanym. 

Bibliotekę z przedszkolem mając za plecami,
idź i zbliż się do znaku trójkąta żółtego.
A major pokonany śmiertelnymi ranami, 
ulicą imienia swego pokieruje Cię do kościoła  
                                                           poewangelickiego. 
Z początku był to kościół drewniany, 
w szachulec i mur pruski w XX w. zmieniany.
Tunelem z cmentarzem, kościół protestantów  
                                                                     był połączony
lecz tunel, pełen skarbów, z użytku jest już wyłączony.

Rzucić Tobie okiem na eklektyczny kościół nie zawadzi,
tam ukryta zagadka Cię zaprowadzi.
Dookoła przejdź i dokładnie podziwiaj dom boży,
a liczba wysoko nad Chrystusem Panem niech Ci  
                                                 drogę do skarbu otworzy. 



Ulicami maszerowali w ordynku ochotnicy z wszędy
Prezentując dumnie broń ku Ojczyzny chwale.
Podziwiałem równe dumnych wojowników rzędy
Gotowych na śmierć oprzeć się pruskiej nawale.
Zobaczyłem na rynku dowódcę Floriana Dąbrowskiego,  
                                                                                  majora.
Spotkał mnie wówczas z jego rąk zaszczyt wielki
„Z ciebie, Stachu Wichura, dla Niemców wielka zmora
Za swe zasługi dostajesz podporucznikowskie belki”.
Objąłem komendę nad domem zamienionym w fortalicję,
Z pięknym widokiem ku zakrzewskiemu traktowi.
Aby dać wrogim szeregom skuteczną opozycję.
Byliśmy wszyscy dla dobra Polski zginąć gotowi.

Tutaj się wspomnienie Stacha nagle urywa,
Resztę gęsta mgła tajemnicy historii skrywa.

Dojdziesz do niekoniecznie nowej stacji benzynowej, 
przy dużej krzyżówce barierkami ograniczonej.
Skręcić w lewo w ulicę strzelców kurkowych nie zawadzi,
gdzie dach budynku ze stopniami stoi. 
Ile tych stopni? Każdy matematyk z tym sobie poradzi.
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Bractwo Kurkowe w rocznicę założenia swego, 
stworzyło ogród rozrywki wyposażony w strzelnicę.
Strzegąc od świtu aż do zmroku spokoju ksiąskiego,
patriotyzmu duchem natchnęło każdą miasta dzielnicę.

Prostą drogą idź, aż do niebieskiego znaku P,
jest tam miejsce rekreacji, które przyciągnie Cię. 
Amfiteatr przed Tobą to obiekt „monitorowany”,
niczym Hollywood gwiazdami hojnie obdarowany.

Liczba gwiazd na lewo od orła wynosi

                                                                  15   5    6              
gwiazd po prawej stronie orła jest tylko 

właśnie.
                                                                   7  

Kiedy znajdziesz amfiteatru półkole uśmiechnięte, 
stań twarzą ku rzędom ławek, wyciągnij ręce na boki  
                                                                                   swoje.
Która ręka wskaże lekki podjazd, za nią idź na mogiły  
                                                                                 święte. 
Tam brama strzegąca kopce i pomniki – przekrocz jej  
                                                                             podwoje. 

Niech aleja świerkowa spełni rolę przewodnika,
podążaj za nią od pomnika do pomnika.

Trzy mogiły były tu z początku, historia dwie zostawiła.
Społeczność potomna na cześć herosów pomniki  
                                                                             ustawiła.
Po dziesięciu latach od bitwy pamięci wierszem poeta
uczcił to w kamiennej księdze Władysław Syrokomla  
                                                                   – wierszokleta.

Poszukaj księgi, która jest otwarta, 
tu ostatnia wskazówka została zawarta. 
W tekście wiersza „kosiarzy”, 

wspomniano razy.
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Spójrz, już z daleka hen widać finiszu wstęgi,
kończymy historyczną podróż z dobrym humorem.

Teraz wszystkie litery ponumerowane
ułożą Ci hasło końcowe długo wyczekiwane.
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Zajrzyj pod księgę, tam nazwa pracowni jak skarb  
                                                                           schowana.
Wpisz jej nazwę w puste pole. Cześć Kosynierom  
                                                                              oddana!

Partnerzy:

Tematyka
Witaj! Jeśli dotarłeś do Książa z obcych stron lub je-
steś mieszkańcem regionu, to zachęcamy Cię do po-
znawania miasteczka w towarzystwie legendarnego 
kosyniera. Ruszaj drogą zagadek i opowieści o starym 
i nowym obliczu miasta.

Gdzie to jest?
Książ Wlkp. położony jest w środkowej części woje-
wództwa wielkopolskiego przy drodze łączącej Śrem 
i Nowe Miasto.

Na czym to polega?
W czasie wędrówki uczestnik zabawy rozwiązuje 
zadania i zagadki, które doprowadzą do ostatnie-
go punktu, w którym jest ukryty „skarb” w postaci  
pieczęci. Przystawmy ją poniżej w miejscu na skarb  
i schowajmy do skrzyni skarbów dla innych  
uczestników zabawy.
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