
Spod cechu przejdź do kościoła 
i sprawdź jakiego ma on patrona. 

Świętego
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Gdy fani tłumem Jarocin zalali,
księża opieką ich też otaczali.
Mówiono o żyjących, zmarłych wspominano, 
za ich dusze msze święte tutaj odprawiano.

Teraz do Rynku czeka Cię odcinek prostej drogi, 
tędy wędrowały fes� walowe załogi.  
Gdy pierwsze koncerty się odbywały,
na Rynku tłumy ochoczo tańcowały.

Przed Tobą kolejne zadanie, 
łatwe jego rozwiązanie.
Poszukaj herbu dużego,
z kolorowych kamieni ułożonego.
Przy nim kilka tabliczek się znajduje,
Ciebie ta po prawej na samej górze interesuje!

 10        18              19 6 

              1
Masz już kolejne litery do hasła,
Twoja wiedza o fes� walu wzrasta!
Mieszkańcy szybko barwną młodzież zaakceptowali,
fanom muzyki często pomagali.

Kościoła wieży teraz poszukaj wzrokiem,
podejdź w jej stronę oddaloną bokiem. 
Spójrz w górę i zobacz zegar słoneczny,
zabierz literę co koło godz. 7 

pokazuje czas bajeczny
14 

Trzecia litera ze słowa pierwszego
16  

też Ci się przyda do hasła końcowego.

Idź w dół brukowanej drogi, 
niech Cię poniosą ochoczo nogi.
Prawie na końcu kościelnego muru
jest duży kamień, wcale nie z marmuru.
Spisz z jakim ruchem jest on związany

20 

Spójrz teraz na wprost na drugą stronę drogi, 
niejeden fan rocka spędzał tam czas błogi. 
Muzeum Spichlerzem Polskiego Rocka nazwano. 
Pamiątki fes� walowe, plakaty i glany w nim zebrano.

W stronę Rynku wracaj czym prędzej,
z fes� walem historii związanych poznasz więcej. 
Między koncertami młodzi się tu rozsiadali
i koguty* na głowach wszem prezentowali.

Uważnie się teraz porozglądaj, okrągłego
znaku drogowego z lewej strony wyglądaj.
Stań na wprost niego śmiało,

zapisz jaki pojazd 
na nim namalowano

,
3

Wędruj dalej z Rynku w dół drogi, 
niech Cię poniosą ochoczo nogi.
A żeby Ci się nie nudziło,
Policz, ile rowerów się na asfalcie odbiło.

..................................... 

Poszukaj teraz dziwnego pomnika,
jedynego w Polsce takiego „bucika”.
Glanem go powszechne nazywają,
w Jarocinie szczególnie tę nazwę znają.

Witaj wędrowcze w mieście Jarocinie,
tu w rytmie muzyki całe miasto żyje!
Latem zjeżdżają fani rocka barwni, kolorowi,
o każdej porze w pogo iść gotowi.

Swoją przygodę zacznij od Placu Rockowego,
przy dawnej bursie utworzonego.
Tu w 1970 roku wszystko się zaczęło, 
w klubie „Olimp” muzycznie coś drgnęło.

Wielkopolskie Rytmy Młodych zorganizowano,
przeróżne style muzyczne wtedy już grano!
Gdzie ze ściany punk z muralu zerka 

będzie Ci potrzebna okrągła literka
4  

Dwa niebieskie znaki kierunek Ci wskażą, 
a drzewa po lewej boisko szkolne pokażą.
A że szkolne boisko
To gmach ten stoi blisko.

       15 12               

www.wolsztyn.pl

Paderewskiego ulicy odszukaj,
w kościoła drzwi jednak nie pukaj.
Do centrum miasta udaj się śmiało,
tam kościelnych wież zobaczysz niemało.

Trzymaj się ulicy prawej strony, 
szukaj Domu Cechu co tablicami ozdobiony.
Z tej, na której cyrkiel i ekierka widnieje 

Zabierz pierwszą literę,
7  

*koguty – potoczna nazwa irokezów



Ważny jest to element stroju, 
Niejednemu przydał się w tanecznym boju.
Pod butem poszukaj czyim pomnik był pomysłem, 
I nie sugeruj się własnym domysłem.
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Od glana udaj się w parku strony, 
przed Tobą Skarbczyk ukryty przez drzew korony.
Idziesz dalej w prawo trochę pod górkę ul. Św. Ducha,
Tu niejedna szyba pękła od łańcucha.

Podczas „zadymy” na jednym z fes� wali, 
niektórzy fani rocka w popłochu uciekali. 
Szukaj następnie po lewej stronie,  
wejścia w zacisze ul. Zamkowej.

Tam z tablicy na rogu budynku,
spisz jej dawną nazwę z tekstu wycinka:

13 17

Następnie do parku przez barierkę przejdź,
i w klimat dawnych fes� wali  wejdź!
Kiedyś grały tu zespoły z całego kraju, 
działo się to w lipcu, nigdy zaś w maju.

Wszyscy fani rocka jarociński park znali, 
naprzeciw stawu w dawnym amteatrze 
muzycy czadu dawali.
Z kolei „wiara”* aleją grabową na stadion 
wędrowała Tam swój pierwszy koncert 
„Republika” na dużej scenie zagrała.
Wędrujesz teraz, jak fes� walowi goście,
mijasz staw, bo tak dojść do skarbu najprościej.
Tak do 1994 roku w Jarocinie rocka grali, 
potem wszyscy na fes� wale długo czekali.

Udało się w 2005 roku PRL-u klimat przypomnieć,
muzyka o nim nie dała zapomnieć.
Choć lata już inne, klimat pozostał,
przekaz muzyki na pokolenia został.

Z okolic stawu udaj się w pałacu Radolińskich stronę,
gdzie przyjezdni muzycy zostawiali za nocleg  

mamonę.
Poszukaj wejścia w jego progi,
wytrzyj przedtem dokładnie nogi!

Tutaj dobiega kresu twa droga
i kończy się z fes� walem przygoda.
Usiądź na ławce zmęczony drogą,
nie dziw się, bo Twój skarb jest nad Tobą.

Na koniec wpisz litery zebrane w Queście,
I odgadnij nasze fes� walowe hasło wreszcie!

–

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tematyka
Wyprawa opowiada historię jarocińskich fes� wali. 
Podczas całej drogi wędrowiec pozna miejsca związa-
ne z „jarocińskimi rytmami”. 
Na wyprawę należy zabrać ze sobą długopis.

Gdzie to jest?
Jarocin, miasto w południowej Wielkopolsce przy skrzy-
żowaniu dróg krajowych nr 11, 12 i 15. „Stolica” polskiej 
muzyki rockowej. Opowieść rozpoczyna się przy Placu 
Fes�walu Muzyki Rockowej, gdzie znajdował się dawny 
Jarociński Ośrodek Kultury.

Na czym to polega?
W czasie wędrówki rozwiązujemy zagadki, które do-
prowadzą do ostatniego punktu, w którym czeka 
skarb w postaci pieczęci. Przystawiamy ją poniżej 
w miejscu na skarb.

Czas przejścia: ok. 50 minut

Autorzy: Marta Pakulska, Justyna Daniel 
Opieka merytoryczna i projekt serii: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu
Opiekun wyprawy: Marta Pakulska (62 747 30 02, 
62 747 30 63), Justyna Daniel (506 297 878)

W ulotce wykorzystano zdjęcie murala, którego autorami byli: 
Czarnobyl (Berlin) & Pisa 73 (Berlin)
Autor zdjęcia: Bartosz Nawrocki

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questy.com.pl
www.ques� ng.pl

Partnerzy:

Jarocin 2017
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