
Podnieś głowę, nad Tobą dwa ramiona rozpostarte – 
to latarnia, choć nie morska, co pełni wartę.

Licząc drzewa przed drugim stań,
możesz pozdrowić kilka pań.

Tu czerwony,
                                     6  
jak rycerz na straży stoi,
ogień straszliwy się go boi.

Przyjrzyj się co na nim napisane,
miasto odnajdź tu schowane.

  7  
Teraz na zebry grzbiecie przepraw się na drugą stronę, 
zbliż się do budynku pocztowego,
co słynie ze stylu pruskiego.

Z cegły go zbudowano,
                                                   8       
a dawniej Cesarską Pocztą nazywano.
Czterokonnym zaprzęgiem dwa razy w tygodniu jeździła,
z Berlina do Trzcianki w dwa dni pędziła.

Nad bramą co do zamku prowadzić może 
witraże ukryte w przepięknym kolorze.
Jeden z nich herbem Trzcianki zdobiony,
od dziś twój ulubiony.

Przechodząc na wyspę, o której wspomniano
staniesz w miejscu, gdzie dawniej targowano.

Przed Tobą coś, co świątynię grecką 
przypominać miało,
a miano mauzoleum otrzymało. 
56 żołnierzy było tu pochowanych
później na cmentarz do Piły zabranych.

Gdy spojrzysz w górę i
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nad napisami dostrzeżesz,
ale ziemniaków nim nie obierzesz.
Odwróć się proszę od znaku tego 
i na ławeczce spocznij kolego.

Przeniesiesz się teraz w pradzieje,
szum legendy te słowa przyniesie:

Znalazł krawiec przypadkiem sarenkę młodą
ranną i wycieńczoną.
Zaniósł na rękach do domu swego,
nie oczekując w zamian niczego.
Otoczył ją miłością i troską
pojąc ją cudowną wodą.
Gdy wyzdrowiała na wolność wypuścić chciał,
lecz w oczach łzy smutku miał.
Sarna na szczęście jego wybrała
i odtąd w nim przyjaciela miała.
Szacunek wszystkich mieszkańców zyskała,
a po śmierci symbolem Trzcianki się stała.
 
Teraz pogłaszcz ją po brzuchu,
byś zawsze szczęśliwy był drogi druhu
Spójrz na mauzoleum raz jeszcze,
a teraz powinieneś znaleźć się na prawej ścieżce.

W stronę jezdni zacznij maszerować 
nie zapomnij butów zasznurować.
Przekrocz ją na jednej nodze,
puszczając fantazji wodze. 

Prawa strona to twój kierunek,
za rogiem ujrzysz stary malunek.
Mapę terenu naszego przedstawia,

błękitem przemawia.
                       16
Zbliż się do pasów, przechodząc białe policz,
dodaj 8 i 1 jeszcze dolicz.

             15 
Zadzierając wzrok do góry,
nie, nie tak wysoko, aż do chmury.
Jedyny tu balkon spostrzeżesz,

zdobniczy element jakim są
                                                            17                  dostrzeżesz

Wzdłuż krzewów twa dalsza droga,
co jak mur obronny zamek otaczają,
te akurat

                     2                                       18  
                                                               pod ochroną mają.      

Zakochanych para stała na jej szczycie,
kochali siebie ponad życie
 

Ile rowerów naliczyłeś?
                                                                          5     

Przejdź szybciutko przez jezdnię, 
gdzie dalsza droga czeka.
Stań prosto, rozglądaj się bacznie,
bo zaraz iście duchowa przygoda się zacznie.

Przed tobą w oddali świątynia się rozpościera,
co wnętrzem ogromne wrażenie wywiera.
W latach 1914-1916 wzniesiona,
do parafii rzymskokatolickiej przydzielona.
Główny ołtarz z XVIII wieku pochodzi,
a nazwa kościoła od

                                 9                                  4
                                                                     się wywodzi.

W zeszłym wieku na wieży skrzynię 
z dokumentami i monetami odkryto
i dodając coś nowego ponownie ją ukryto.

W dalszą drogę ku zielonej wyspie się kieruj 
i bacznie obserwuj każdy szczegół.

Witaj przybyszu, co Trzciankę odwiedzić zechciałeś.
Skoro tu jesteś widać, że na wiedzę ochoty nabrałeś.
W trzcianeckiej książnicy gra się zaczyna,
więc twoja przygoda się rozpoczyna.

Przed wojną hotel „Deutches Haus” tu stał
co elitarnych gości miał.
W 1988 roku odbyło się lokalu przekazanie,
restauracja „Polonia” oddała bibliotece swe panowanie.

Znajdź tablicę na której                            

mieszka.
                         10                           3 
Jej wzrok drogę wskazać nie omieszka.

Podążaj wzdłuż ścieżki, gdzie rower malowany,
ruszaj w drogę śmiało, będziesz uradowany.
Licz dwukołowe symbole,
ich liczbę wpiszesz na dole.

Po drodze Park 1 Maja mijać będziesz,
może kiedyś na imprezę tutaj przybędziesz.

W oddali, przy ulic splocie
za tablicami, gdzie reklam krocie
stoi malutka fontanna
mgłą tajemnicy owiana.



Idź dalej w świat bruku szeroki,
zaszalej trochę, stawiaj śmieszne kroki.
Za chwilę na horyzoncie platan klonolistny. 
350 cm obwodu! To rekord oczywisty!
Koronę rozłożystą z liści posiada
od złej pogody chroni sąsiada.

Jest nim olbrzymiasty
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upamiętniający dawny czas.
Ku czci budowniczych miasta stoi
i nikogo się nie boi.

Idź teraz wzdłuż bloku mieszkalnego,
możesz tu dokonać zakupu niewielkiego.
Siedem drzew Ci trasę wyznaczy, 
pełnią tu rolę dotleniaczy.
Idź prosto, prosto jak gapiów wiele, 
dotrzesz do miejsca, gdzie info z kopułą na czele.

Teraz pamiętaj drogi kolego,
przechodząc przez jezdnię spójrz
w prawo i w lewo.
Pomykaj chodnikiem, w którym lampy mieszkają, 
a w nocy mrok rozpraszają.

Przed budynkiem władzy,

co się zowie
         14          1  
skłoń się ku nieznanej osobie.
Urząd Miasta od 1854 r. siedzibę tu ma
władza budynek od postrzygacza wełny zakupiła.   
                                           
Usiądź przy świętym, odpocznij sobie,
pomnik ten z brązu jest wykonany,
przez Przemysława Krasnopolskiego 
zaprojektowany. 

Pora na kolejne zadanie:
drugie i czwarte słowo spod stóp 
niech na papierze zostanie 

                                                              11

Na koniec skarb, co celem piratów bywa
przy dwóch pamiątkowych płytach się ukrywa.
Znajdź go pod zieleni parasolem,
a zobaczysz co Trzcianki współczesnym jest symbolem
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Partnerzy:

Tematyka
Wyprawa opowiada o dawnej Trzciance, jej historii  
i walorach turystycznych. 

Gdzie to jest?
Trzcianka leży w północno-zachodniej części Wiel-
kopolski, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na 
skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 178 i 180. Dzięki 
dogodnemu układowi komunikacyjnemu z Trzcianki 
wszędzie jest blisko: 170 km do granicy z Niemcami, 
170 km do Szczecina, 90 km do Poznania, 25 km do 
Piły i 120 km do Bydgoszczy.

Na czym to polega?
W czasie wędrówki rozwiązujemy zagadki, które 
doprowadzą nas do ostatniego punktu, w którym 
czeka „skarb”.

Początek questu:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny        
ul. Sikorskiego 22, 64-980 Trzcianka

Czas przejścia: ok. 40 minut

Opiekunowie wyprawy: Natalia Wójcik, Mirosława 
Wróblewska
Tekst: Natalia Wójcik
Autor mapy: Marta Czernik
Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury  
w Poznaniu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance 
nr telefonu: 67 216 33 59
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-19.00
sobota, w godz. 8.00-15.00
e-mail: czytelnia@biblioteka-trzcianka.pl

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.wyprawyodkrywcow.pl
www.questing.pl
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