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START: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA
UL. B. CHROBREGO 3, 64-100 LESZNO
Witaj w bibliotece miejskiej,
gdzie nasz quest się rozpoczyna!
By przygody poczuć zew,
obudź swą gorącą krew.
Ruszaj śmiało, czasu szkoda.
Nie ominie Cię przeszkoda,
Lecz gdy trudy te pokonasz
O czymś ważnym się przekonasz!
Zabierz mapę i ołówek
do zagadki ze sto główek,
Znajdź figurkę, wzrok jej czujny
Sprawić ma twój krok podwójny
kto to taki?
Była męczennicą, świętą
W Nikomedii ją zamknięto
Za praktyki chrześcijańskie,
Gdy się zjawił anioł pański
Wraz z kielichem i opłatkiem,
Chroniąc ją przed niedostatkiem.
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Trudnej pracy patronuje,
Górnikami się opiekuje.

Strzeże miejsca w korytarzu,
niegdyś stała na ołtarzu.
W miejscu gdzie jest hotel stary
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Był tu kościół pełen wiary.
Patronką kościoła była,
nim budowla się spaliła.
Polski Hotel więc wzniesiono
i podróżnych tu goszczono.
Gdzie Barbary sięga wzrok,

Tam też właśnie skieruj krok.
Już za drzwiami, gdy świat zmierzysz,
idź w kierunku przeciwnym do wielkiej wieży.
Swej prawicy złóż ukłony,
trzymaj się już tejże strony.
potem kroków zrób z trzydzieści,
gdy już muza cię popieści.
Do krzyżówki biegiem ruszaj.
Jakaż to ulica,
gdzie się mieści bruku granica?

14

12 3

Spojrzyj w swoją lewą stronę,
Odkryj miejsca nieznajome!
Teraz zmierzaj w górę drogi,
Nie zważając na odnogi.
Trzymaj się kierunku swego,
aż dojdziesz do miejsca ważnego.
Szukaj tutaj obelisku,
Ciężkiej zbrodni stalinizmu,
Dla ofiar upamiętnienia
Poświęcona jest ta ziemia.
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Znasz historię tę z pewnością,
Wspominamy ją z przykrością
Wraz z władzami Miasta wieńce
Są składane tu w podzięce
Za heroizm, walkę żmudną
O Ojczyzny przeszłość trudną.
Szukaj teraz Ty budynku
O ciekawym, żółtym tynku.
Przy nim park, tuż obok szkolny dzwon
Niegdyś areszt, teraz pusty stoi dom.
Pamiętaj zanim dotrzesz do budynku,
zasady bezpieczeństwa zachowaj mój rodzynku.
Nie budynek teraz ważny,
a skarb parku jest poważny.
Szukaj pomnika, który się chowa
W gąszczu drzew parku, jak za dnia sowa.
Komu więc został ten pomnik wzniesiony?
Zastanów się chwilę, odejdziesz spełniony!
Komu on wzniesiony?
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Cmentarz w Lesznie, ziemia szczeraTam powstańców jest kwatera.
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Tam też pomnik- Anioł Śmierci
Roztacza swój wzrok morderczy.
Spójrz na pomnik, odwróć wzrok
I do przodu skieruj krok.
Zmierzaj w lewo, patrz Ratusza,
Gdzie się żabka zawierusza.
Z prawej synagogę mijasz,
W serce Miasta już dopływasz.
Idź tak długo aż twój wzrok
Spotka Ratusz, teraz krok
Już tylko od nagrody,
Dumy będziesz mieć powody.

Wielki budynek w sercu miasta stoi,
chęć zwycięstwa zaspokoi.
Podejdź bliżej, obejdź wokół,
Tu wzniesienie, tutaj cokół
- poświęć chwilę, zwróć uwagę
Jak to wszystko zbudowane.
Czy słyszałeś już ten dzwon?
Holandia mu nadała ton.
Poznałeś dzwonu historię,
Poznaj więc naszą teorięMarcin Woyda nad budową miał pieczę,
Ale różne są doprawdy losy człowiecze.

Pożar wybuchł, Ratusz znikł
Winnych tu nie znalazł nikt.
Gdy do Leszna Włocha sprowadzono,
Rekonstrukcję przeprowadzono.
Teraz znajdź tablicę z koroną na górze,
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Spójrz wysoko, jakoby ku chmurze.
Kalkulator w głowie miej,
byś powiedział: Dalej, hej!
Rocznica Miasta Leszna w 2047Która to będzie? Nie jest zadaniem trudnym.

Z drugiej strony Ratusza w końcu skarb Cię czeka.
A mama nie może się doczekać.
Uwaga! Uwaga! To znów biblioteka.
Tym razem w Ratuszu się znajduje,
bo tu gości swych przyjmuje.
Biblioteka cię przywita,
gdzie zobaczysz i przeczytasz
o odważnych bohaterach,
co mieszkali w swych kwaterach.
Kawę również zdegustujesz,
Ciasta pewnie też spróbujesz.
gdy piątkowy wieczór nastanie,
Może Jazz u nas będziesz miał w planie?
Wpisz swoje hasło, odgadłeś zagadki,
Jesteś roztropny, cierpliwy i rzadki,
Jesteśmy dumni, aż śpiewać się chcePozdrawia Cię zespół M B P.
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