Questing Powstania Śląskie
Gdzie: Centrum Bytomia
Przewidziany czas: 60min

Jesteście już przy Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich?
Doskonale!
Zastanawialiście się kiedyś, kim byli Powstańcy Śląscy? Gdzie
walczyli? Oraz przede wszystkim, dlaczego walczyli?
Zapraszamy Was do Questu, czyli swoistej gry miejskiej, w trakcie,
której będziecie mieli okazje zapoznać się z pozostałościami po
naszych zacnych przodkach.
Na początku policzcie czerwone tabliczki wywieszone przy
drzwiach szkoły, dużo ich prawda? Bytomska Budowlanka jest
najstarszą śląską szkołą budowlaną, a przy tym jednym z
największych zespołów szkół na Śląsku. Następnie odejmijcie od
tej liczby numer mieszczącego się w tym budynku Liceum Dla
Dorosłych. Następnie dodaj 1. ___ wynik1
Jaki numer ma Liceum Ogólnokształcące? ___ wynik2
Wybierzcie się teraz na cmentarz z bramą przy ulicy
Kraszewskiego, odnajdźcie ____ wynik1 od lewej, ____ wynik2 od strony
ulicy grób.
Osoba spoczywająca w tym miejscu jest jedną z większych
zagadek historii Powstań Śląskich. Nie wiadomo skąd pochodziła,
nikt także nie wie, dlaczego opuściła obiecujące studia, by wziąć
udział w Powstaniu Śląskim, w funkcji kurierki Wojciecha

Korfantego oraz członkini sekcji harcerskiej Polskiego
Plebiscytowego. Bezprawnie została zamordowana przez
niemieckich bojówkarzy, do końca stojąc na służbie.
Wypiszcie teraz opisane poniżej litery, razem wskażą Wam
miejsce, do którego powinniście się udać w celu dalszego Questu.
____ 1 litera
____ 3 litera
____ 4 litera
____ 7 litera
____ 12 litera
____ 2 litera
____ 3 litera
____ 21 litera
____ 11 litera
Ś
____ 7 litera
____ 8 litera
Pomnik znajdujący się w powyższym miejscu został
wybudowany ku pamięci walczących o niepodległość Polski oraz
polski Śląsk. Stańcie tak, aby widzieć tył obelisku. Na jego szczycie
znajduje się pewien znak, będący symbolem polonii mieszkającej
pod kontrolą Niemiec, a swego czasu także jednym z głównych

symbolów ZHP w Niemczech, którego główna siedziba mieściła
się właśnie w Bytomiu!
Znam powstał na kształcie królowej polskich rzek, wraz z
zaznaczonym Krakowem.
Kojarzycie gdzie jeszcze, w bardzo widocznym miejscu znajduje
się taki symbol? Podpowiemy, że niegdyś to miejsce szczyciło się
imieniem Poli Maciejewskiej.
Gdy już tam dojdziecie, a znak będziecie mieli przed sobą,
pójdźcie w stronę przecznicy znajdującej się po waszej prawej
stronie. Zobaczycie tam dwie tablice upamiętniające główną
siedzibę Wojciecha Korfantego w trakcie plebiscytu śląskiego,
czyli osławiony Hotel Lomnitz.
Przejdźcie do tablicy o kolorze piaskowym oraz zobaczcie w
stronę, którego placu Wojciech patrzy? Wybierzcie się tam!
Owy plac poza pierwszą bytomską synagogą, (która spłonęła w
trakcie Nocy Kryształowej) gościł także główną siedzibę
niemieckiego biura plebiscytowego oraz osławionej niemieckiej
policji Abstimmungspolizei. Dzisiaj w miejscu dawnego biura
niemieckiej administracji znajduje się Pub.
Na placu znajdziecie zegar słoneczny, kierujcie się (w linii prostej,
uważajcie na budynki po drodze) na 2, aż do wysokości ul.
Sokoła.
Kończąc nasz wspólny Quest dojdziecie do domu, w którym
mieszkał jeden z największych bohaterów Ślązaków, czyli
wielokrotnie wyżej wspomniany Wojciech Korfanty!
Poza tym był to jeden z najbardziej znanych Domów Kultury
Polskiej. Swoją drogą w jego miejscu ma w przyszłości mieścić się
budynek naszego bytomskiego Hufca ZHP.

