
przypisano siedzibie kolejnej placówki oświatowej -
starszej wiekiem, choć kształcącej młodszą dziatwę.
Być nauczycielem – to jednak zadanie niełatwe.

Idąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
chodnikami przy domach, jeśli się postarasz,
na kolejny urząd natrafisz, tym razem pocztowy.
Tutaj zrób, proszę, krótki przystanek questowy.
Tabliczki z logotypami polecamy Twojej obserwacji –
granatową i czerwoną, zdobiące budynku elewację.
Dlaczego to właśnie trąbka? To ciekawa sprawa.
Nią urzędnik pocztowy sygnał w średniowieczu dawał,
o swoim do miejscowości zbliżaniu się informując
i ustąpienia mu z drogi z tym związanym oczekując.

Przeszedłszy wzdłuż północnej pierzei Rynku,
(pierzeja to ciąg frontowych elewacji budynków
umiejscowionych w szeregu po jednej stronie),
skieruj się w ulicę, której od 1921 roku patronem 
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– powstaniec wielkopolski, a z zawodu stolarz.
Rzemieślników wykonujących przedmioty z drewna
także i dzisiaj w naszym mieście nie brak.
Gdy lokalizacji jednego z zakładów stolarskich dokonasz,
skręć śmiało w prawo, by marsz kontynuować -
ulicą, przy której na jednym z pierwszych domów
symbol chrześcijaństwa ujrzysz kultem otoczony.

Gdy przez ulicę z zakładem lecznictwa kojarzoną
przejść pozwolisz swoim strudzonym nogom,
bramę zakładu produkcyjnego zobaczysz. 
Powstaje tu rocznie tysiąc rolniczych maszyn.
Jeżeli chciałbyś oko ich widokiem nacieszyć
z bliska, skorzystaj z przejścia dla pieszych.
Mają one kolory charakterystyczne:

symbolizuje zamiłowanie
21                                      do rolnictwa,

sugeruje obfity plon –
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nie może być inny z marką właśnie tą.
W fabryce maszyn rolniczych są różne działy,
w związku z czym wybór zawodów naprawdę niemały:
spawacz, ślusarz, lakiernik, projektant,
pracownik administracji, magazynier, serwisant,
montażysta, konstruktor, technolog, kontroler jakości. 
Firma się rozwija, więc to zawody przyszłości.

Domom przy ulicy, której nazwa brzmi tak tajemniczo,
przyjrzyj się raz jeszcze, miły questowiczu.
Zawróć i stań tyłem do miejsca, bardzo proszę, 
gdzie z numerem dziesiątym dom zaczyna się, 

płynących od nieruchomości i kapitału posiadanego,
był więc rentierem – aż do końca życia swego.

miał na imię,
18

– jego nazwisko
11

– i to, czego o nim się dowiesz, to na razie wszystko.

Teraz na warsztat questowy bierzemy minerały, 
a w szczególności jeden mały kamień biały,
który wraz z innymi skałami przed laty wmurowano
w elewację budynku przy kościele, służącego parafianom.
Na nim nazwę miasta, z którego pochodzi, wyryto –
zanotuj, bardzo proszę, że to kamień z

.
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Możesz teraz alejką wśród iglastych drzew,
przylegającą z boku do parkingu, przejść,
a gdy wąskiego traktu kres nastąpi nieuchronny,
skręcając w lewo, wkrocz na uliczny chodnik.
Przedmiot Twego zainteresowania podczas marszruty 
dalszej będą stanowiły – z lewej strony – punkty
usługowe, handlowe, produkcyjne nawet.
Tutaj mechanik i fryzjer wykonują swój zawód.
Jest też sklep firmy z wieloletnią tradycją,
której działalność to wędliniarstwo i rzeźnictwo -
nazwa Zakładu Mięsnego to nazwisko założyciela.
Powstaje w nim podsuszana kiełbasa pogorzelska,
certyfikowana wielkopolska kiełbasa parzona biała
oraz inne znane w świecie wędliniarskie specjały.

Naprzeciwko widzisz supermarket handlowej sieci
oraz biurowiec pogorzelskiej Gminnej Spółdzielni,
ozdobiony firmowymi graficznymi emblematami -
są to koła zębate z dorodnymi zboża kłosami.

Wpisz stwierdzoną liczbę znaków tych w kratkę – .
Jest to konieczne, byś mógł rozwiązać zagadkę
późniejszą, bo o zielono-żółtych popularnych logach
będzie jeszcze – podczas dalszej Twej wędrówki – mowa.

Na plac przy kościele, którego patronem 

 jest,
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przejdź zaraz żwawo, by kontynuować quest.
Maszeruj teraz śmiało w kierunku centrum miasta,
gdy dotrzesz do skrzyżowania, przejdź po pasach. 

Zbliżając się do ratusza, rzuć okiem na obiekty handlowe
do detalicznej sprzedaży towarów przeznaczone:
kwiaciarnie, piekarnie, sklepy wielobranżowe
(niektóre pomijamy, gdyż są na bakier ze zdrowiem).

Czy pamiętasz numer budynku Zespołu Szkół?
Tam questowy spacer rozpocząłeś swój.
Odśwież pamięć, bo identyczne oznaczenie liczbowe

tych po prawej stronie mijanych. 
Będzie w nich wiele literek numerowanych!

Pierwsza z tych postaci to poetka, tłumaczka, nowelistka, 
matka dzieci ośmiorga – 

.
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W czasach drugiego patrona questów nie znano jeszcze,
lecz był on propagatorem turystyki rowerowej i pieszej –

,
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                                     który imał się zawodów licznych:
kasjer w banku, fotograf, ślusarz, a nawet mówca uliczny.
Dodam tu coś, questowiczu, bo Cię bardzo lubię:
tenże pisarz i dziennikarz był świadkiem na ślubie
patrona ulicy, którą kroczysz, z pewną młodą wdową.
Trzecia patronka – pisarka i publicystka – to 

.
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Obie z panią Marią pasje literackie rozwijały –  
one to przyjaźń wybitnych kobiet scementowały.

Z daleka już oczom ukazuje się Twym
z niebieskimi napisami na białym tle szyld.

i  czekają na Ciebie:
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pierwszy – specjalista od opraw i okularowych soczewek, 
korygujących wzroku wady lub przed światła natężeniem
chroniących oczy, drugi – zajmujący się ich leczeniem.

Przejściem dla pieszych w kolorach nietypowych
przejdź w kierunku placówki ochrony zdrowia.
Tutaj z kolei farmaceuta na Ciebie czeka,
miejsce jego pracy to oczywiście apteka.
Zdrowie to także ruch, nie tylko leki, 
lecz zanim ruszysz w trasę, wpisz w kratki nazwę apteki: 

 – nosi ona starożytne żeńskie rzymskie imię.
9

A teraz podejdź do Poradni Medycyny Rodzinnej -
parterowego obiektu w soczystym zielonym kolorze,
gdzie pracują położne, pielęgniarki, lekarze.
Przychodnia została imieniem starożytnym obdarzona 
także – ku upamiętnieniu greckiego sztuki lekarskiej boga.
Przedstawiony on został tutaj jako mężczyzna brodaty,
a laska opleciona wężem i misa Hygiei to jego atrybuty.
Imię mitologicznego boga, co dzierżył medycyny los,

zapamiętać warto – brzmi ono .
7

Pozostaw za sobą mitologiczne klimaty
i obierz kierunek na kościół parafialny.
Przejdź pasami równoległymi do krótkiej uliczki 
upamiętniającej twórcę dramatów romantycznych,
który prawnikiem wykształconym będąc z zawodu,
utrzymywał się jednak w inny sposób – z dochodów 

Gdzie dróg: Leszno-Pleszew, Kobylin-Borek, 
Krotoszyn-Gostyń skrzyżowanie, 
dwa tysiące pogorzelan ma swoje mieszkanie, 
wśród nich rolników i rzemieślników wielu.
Ruszaj śmiało przed siebie, by dotrzeć do celu,
a w trakcie swej wędrówki przekonasz się snadnie,
iż pogorzelanie pracy nie boją się żadnej:
są ludźmi zawodów i profesji rozmaitych.
Być może dołączysz do nich i Ty?

Czy do zawodoznawczego spaceru jesteś gotowy?
Oto Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
Zanim postawisz spaceru questowego pierwsze kroki,
ustal na elewacji frontowej szkoły liczbę okien
znajdujących się w środkowej części pomiędzy rynnami
i – mówiąc żartobliwie – przeprowadź odejmowanie
pomiędzy numerem budynku szkoły a otrzymaną liczbą 
(wynik tego działania jest zwany różnicą). 
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Do budynku z tym numerem śmiało możesz kroczyć,
otwierając szeroko umysł, jak również i oczy.
Naprzeciw domku odnalezionego ujrzysz jak na dłoni
wylot szerokiej ulicy, której

patronem.
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Być może zapytasz: Ale kto to taki?
Wiedz zatem, że to publicysta, prozaik, dramaturg,
który bibliotekarzem i guwernerem także bywał.
Idąc jego ulicą, będziesz kolejne zagadki rozwiązywać.

W okolicy pisarzy obfitość, a Twoim zadaniem 
będzie imion i nazwisk patronów ulic zanotowanie –



a kończy z numerem dwunastym budynek,
i ruszaj znowu przed siebie – nie czas na odpoczynek!
Zobaczysz budowlę imponującą, okazałą,
na miejscu dawnej gazowni powstałą,
gdzie potrzeby kulturalne pogorzelan liczne
zaspokajają bibliotekarze i instruktorzy artystyczni.

Doceń również pracę tutejszego ogrodnika,
a następnie poszukaj jedynego na placu pomnika.
Na wprost figury Jezusowego Serca 
wiedzie ulica, która swą nazwę zawdzięcza
terenowi rekreacyjnemu z dużą flory ilością.
Wędrując nią, zobaczysz pałac będący posiadłością
w latach 1921-1939 przez Joannę i Stefana
Tyszkiewiczów wraz z córkami zamieszkiwaną.
Podczas naszej wędrówki o zawodach jest mowa,
interesować nas więc będzie służba pałacowa.
Kto zatem przez hrabiostwo był zatrudniany?
Bardzo wielu ludzi: pokojówka, garderobiany,
praczka, ochmistrzyni (późniejsza szafarka),
lokaj, ogrodnik, szofer, jeść coś trzeba – kucharka,
opiekunki hrabianek i ich nauczycielki –
z trzema dziewczętami frasunek miały niewielki.

O ileż trudniejszą pracę wykonują pedagodzy,
w zawodzie nauczyciela współcześnie praktykujący
w placówce naprzeciwko parku położonej, 
której nasz wieszcz narodowy od 1977 roku patronem.
Wykonywał on zawody, które nie są Ci obce,
takie jak nauczyciel i akademicki wykładowca. 
Zaś w ostatnich latach życia wielki poeta, który patrzeć
w serce nam kazał i mieć serce, był bibliotekarzem.

Idąc ulicą, którą gwar dzieci i młodzieży wypełnia
przez dziesięć miesięcy – od września do czerwca,
skręć za ogrodzeniem domu z numerem 5 w lewo,
a budowlę z drabiną i syreną ujrzysz na pewno.
Czeka tam na Ciebie zagadka nieskomplikowana –

wypatrz lśniącą statuę świętego .
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Według legendy ocalił on płonącą wioskę wiadrem wody 
– złocona figura nawiązuje do jego gaśniczej przygody. 
To patron nie tylko strażaków, lecz także piekarzy,
komin naprzeciwko remizy to znak, że są tu tacy.

Pokonując questowej ścieżki ostatnie metry,
po lewej stronie ulicy miniesz sklep nasienny,
a następnie – dotarłszy do skrzyżowania –
w prawo ruszysz na matematyczne spotkania.
Gminna Spółdzielnia „Chłopska Samopomoc” 
jest Ci już znana, odnajdź więc jej logo
na budynkach przy ulicy, której nazwa
wskazuje kierunek – do powiatowego miasta.
Znaków graficznych liczbę otrzymaną 
zsumuj z tą na biurowcu odnotowaną: 
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Partnerzy:

Gdzie to jest?
Pogorzela to niewielkie miasteczko w powiecie gostyń-
skim w południowej Wielkopolsce. Wędrówkę rozpo-
czynamy przy ulicy Krobskiej nr 19, gdzie mieści się sie-
dziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Ziemi Pogorzelskiej.

Czas przejścia: ok. 60 minut

Tematyka
Uczestnik questu wędruje szlakiem zawodów i profesji 
wykonywanych przez mieszkańców Pogorzeli oraz przez 
postacie na różne sposoby z miastem związane – nie 
tylko współcześnie.

Na czym to polega?
W czasie wędrówki uczestnik zabawy wykonuje zadania 
i rozwiązuje zagadki, które doprowadzą go do ostat-
niego punktu, w którym ukryty został skarb w postaci 
pieczęci. Odcisk pieczęci na ulotce jest poświadczeniem 
przejścia trasy questu. W przypadku trudności z odna-
lezieniem skarbu prosimy o kontakt z opiekunem wy-
prawy.

Pomysł: Katarzyna Harasim
Opracowanie trasy: Dobrochna Błażejczak i Katarzyna 
Harasim
Tekst: Dobrochna Błażejczak 
Mapa: Dobrochna Błażejczak
Opiekunowie wyprawy: Katarzyna Harasim i Dobrochna 
Błażejczak, 
tel. 65 573 41 41, e-mail: sp.pogorzela1977@onet.pl  

Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Fotografia: Zakład fryzjerski Stanisława Szecla  w Pogo-
rzeli (lata 30. XX wieku) – archiwum rodzinne Ireny Płowy

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.com.pl, 
www.questing.pl

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka Odznaka 
Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka 
Odkrywców Tajemnic”.

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

POGORZELSKIE 
PROFESJE  

– NIE TYLKO 
WSPÓŁCZESNE

Pogorzela  2018

Wpisz zaraz w kratki słownie rozwiązanie – 

 –
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ono niebawem bardzo pomocne się stanie.
Najpierw jednak musisz dotrzeć do końca chodnika,
byś dostrzec mógł miejsce ukrycia skarbu – z daleka.

Gdy wpiszesz w kratki poniższe jedenaście literek,
zdobytych podczas rozwiązywania zagadek,
z sukcesem zakończysz questowy spacerek,
bo skarb już na pewno odnaleźć dasz radę!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wędrówka końca dobiega, a nagrodą dla Ciebie 
będzie wyjątkowa, pamiątkowa pogorzelska pieczęć
oraz złota myśl starożytnego chińskiego filozofa – 

 .
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Zanim jej nie przeczytasz, z miejsca się nie ruszaj!

Jeżeli wybierzesz zawód, który kochasz, 
nawet przez jeden dzień w życiu  
                                     nie będziesz musiał pracować.

Kiedy Twoja profesja będzie lub jest, 
jak twierdzi filozof, Twoją wielką pasją,
zapomnisz po prostu, że – pracując – 
zarabiasz na chleb i do niego masło.
Znasz już ukrycia skrzyni ze skarbem miejsce.
W małej salce Twe oko na pewno ją dostrzeże.

Nie zabieraj ze sobą pieczątki, 
inni też będą ją odbijać na pamiątkę!
Każdy questowicz doskonale wie,
że jej odcisk potwierdza udział w grze.
Dziękujemy Ci za udział w niej!

Podziel się jeszcze, bardzo prosimy, na gorąco z nami 
w Księdze Questowiczów swoimi z wyprawy wrażeniami.


