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By wpisać rozwiązanie, podejdź migiem blisko
do dziewięciotonowego kamienia z ukosa.
Dowiesz się też, że to słowa

.
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A poniżej wpisz w kratki tu wydrukowane
nazwę gatunku rośliny – to kolejne zadanie.
Otóż chodzi o symbol, który przypomina 
o jedności ludowców – jest nim

.
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Gdy staniesz w progu świątyni ewangelickiej drzwi,
wieża kościoła św. Michała oczom ukaże się Twym.
Ona kierunek dalszej marszruty wskaże Ci.
Przechodząc przez ruchliwą jezdnię,
pamiętaj o swoim bezpieczeństwie!

Zobaczysz za chwilę na prawo Jana Pawła II skwer
z pomnikiem postawionym na Ojca Świętego cześć.
Po lewej stronie zaś figurę przed probostwem miniesz
Odkupiciela Człowieka – 

Hominis,
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aż wreszcie oko Twe przy kościele natrafi
na grotę patrona rzymskokatolickiej parafii.
Miejscem jego objawień włoska góra

– nazwę tę z boku groty umieszczono.
              7   
Głazowi artystyczny kształt nadał Andrzej Opaliński.
Zobaczyć również warto w parafialnej świątyni
namalowany przezeń Jezusa Miłosiernego wizerunek.
Ogromny jego twórcy należy się szacunek.

Roch Zbijewski za wielkiego pogorzelanina uchodzi,
zatem z kolei o nim opowiedzieć się godzi.
Odznaczony Orderami Św. Stanisława i Białego Orła –
postać to wielka duchem i nietuzinkowa.
Słowa wypowiedziane do króla Stanisława Augusta –
była to najszczersza prawda w jego ustach:
Na usługi Waszej Królewskiej Mości i mojej Ojczyzny 
– rzekł jako polityk i poseł królewski aktywny.
Do Pogorzeli przywiodła go Marianna, niewiasta.
Poślubiwszy tę wdowę, stał się właścicielem miasta.
W parku dwór buduje, wystawia przywileje,
Pogorzela pod jego okiem kwitnie i pięknieje.
Funduje kościół Świętego Michała,
za co wdzięczna jest mu Pogorzela cała.

Na pamiątkę umieścić kazał w tutejszej świątyni
w górnej części filarów wśród ozdób roślinnych 
litery „R” i „Z” – własne inicjały,
by przydać swemu imieniu i nazwisku chwały.
Życie Rocha nadal jest tajemnicą owiane,
lecz dziś pamiętają o nim nie tylko pogorzelanie.

A teraz skieruj kroki swe tam, gdzie
naprzeciwko probostwa grób księdza
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znajduje się.
                                          20
Podnieś wzrok w górę na świątyni ścianę,
a zobaczysz tablicę z imionami i nazwiskami 
pracujących niegdyś w tutejszej parafii kapłanów -
proboszczów pogorzelskich spoczywających w Panu.
Inicjały jednego z nich to litery na kościoła frontonie,
lecz duszpasterz nie pragnął wcale upamiętniać siebie.
H.M. to Hero Mundi – Władcy Świata dedykowane
staraniem księdza kanonika elewacji odnowienie.
Jesteś bystry, więc już wiesz, że kapłan ten 

nazywał się.
                               4                         17
To właśnie tutaj umacniał swych parafian w wierze,
będąc przez 22 lata pogorzelskim duszpasterzem.

Nim udasz się na plac, którego Roch Zbijewski patronem,
sprawdź, ile metrów znajdujesz się nad morza poziomem.
Nie musisz obchodzić całej świątyni dookoła –
okrągłego repera szukaj przy północnej bramie kościoła.
Wpisz zaraz w kratki cyframi rozwiązanie:

m cm
– ono wkrótce bardzo pomocne się stanie.

Następnie poszukaj z nazwą placu tablicy
vis-à-vis bramy przy przyległej do niego ulicy.
W stronę centrum miasta podążaj nią teraz,
aż zobaczysz mapy miasta i gminy Pogorzela.
Intensywny tu bywa uliczny ruch –
zaczekaj, byś przejść bezpiecznie mógł!
Kolorowej planszy lewa krawędź
kierunek dalszej wędrówki Ci wskaże.

Przemaszeruj ulicą, której od 1921 roku patronem 
powstaniec, który poległ w Ojczyzny obronie.
W drodze odszukaj pamiątkową tablicę,
którą odsłonięto w Powstania Wielkopolskiego  

rocznicę.
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Jedna – majestatyczna i monumentalna,
druga – mknąca w przestworze niczym strzała.
Pierwsza – masywna i kopulasta; 
spiczasta, na gotyk stylizowana druga:
kościelne wieże są tym, 
co panoramę Pogorzeli wyróżnia.

Kościół poewangelicki i świątynia katolicka 
to obiekty sakralne, które wkrótce ujrzysz z bliska,
lecz najpierw okiem rzuć na teren wokół 
Zespołu Ogólnokształcących i Zawodowych Szkół
przy ulicy Krobskiej numer dziewiętnaście –
w tym miejscu rozpoczniesz wędrówkę po mieście.
W tutejszej hali trenuje multimedalista
(to jedno słowo mówi o nim wszystko),
zwycięzca mistrzostw Polski, Europy i świata:
chodzi o z Łagiewnik Czesława Roszczaka –
weterana sportu znanego wszędzie,
nawet na południowoamerykańskim kontynencie.
Tam w Mistrzostwach Świata w Porto Alegre w Brazylii,
reprezentując Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk’’,

zdobył on w roku 2013 trzy medale
i powrócił do Polski w lekkoatletycznej chwale.
A to jedynie ułamek jego osiągnięć sportowych.
Nie sposób wyliczyć mistrza sukcesów dotychczasowych!

Zanim opuścisz placówki oświatowej teren,
zanotuj, iż nosi ona imię 

.
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Kierunek dalszej wędrówki wskażą zaś Ci
malejące przy ulicy tutejszej budynków numery.
Tam, gdzie dwie wylotowe zbiegają się ulice,
ujrzysz granit czerwony, a na nim tablicę 
w stulecie ruchu ludowego odsłonioną,
u dołu czterolistnym emblematem ozdobioną.
Ziemi wydarty niemy świadek historii trudu chłopskiego
to dzieło artysty, rzeźbiarza Andrzeja Opalińskiego.
Napis na głazie narzutowym tym niemałym
głosi, iż tylko do ludzi mądrych, silnych, wytrwałych
należeć mogą i będą



Przechodząc przez plac zwany Małym Rynkiem, 
zatrzymaj się, bardzo proszę, na chwilkę
przed figurą Najświętszego Serca Jezusowego,
odrestaurowaną przez Andrzeja Opalińskiego.
Pierwszy monument wystawiony w roku 1934
zniszczony został przez hitlerowskiego okupanta.
Nowy pomnik postawiono w 1995 roku jako 

parafian
             23                        25     i dzieci komunijnych wotum.

Stoisz naprzeciwko Serca Jezusa figury.
Skieruj swe kroki teraz w placu lewy górny 
wylot i ruszaj żwawo w dalszą drogę.
Marsz lewą stroną ulicy dla Ciebie sposobem
będzie najbezpieczniejszym i optymalnym –
idź zatem chodnikami przy budynkach mieszkalnych.

Byś przypomniał sobie, nadszedł teraz czas,
wysokość Pogorzeli ponad morza stan.
Wykonaj proste obliczenie matematyczne
(metry mają tu znaczenie strategiczne):
liczbę jedności i dziesiątek pomnóż przez siebie

i dodaj liczbę setek. Już wiesz, że to

Dokładając pierwszą polskiego alfabetu literę ,
wypatruj domu z nią – i z tym numerem.
Ulica, którą w adresie ma ów budynek,
jest tą, wzdłuż której już za chwilę
kontynuować będziesz wędrowanie,
bacząc na numerów nieparzystych wzrastanie.
Prosta i długa Twa droga do celu.
Idąc nią, wykonaj kolejne zadanie, przyjacielu:
Zanotuj nazwy czterech uliczek mijanych.
Będzie w nich wiele literek numerowanych!

Ulica pierwsza – to ta z prawej strony,
przy której stoją tylko cztery domy.

ul.
                            5                                          
Kolejnej ulicy nazwa związana jest z II światową wojną 
i upamiętnia armię przez Tadeusza Kutrzebę dowodzoną.

ul.
              22       26            13 
Wypatruj teraz ulicy dla astronoma ważnej –
w jej nazwie ostatnią literę zapisz wyraźnie.

ul.
                                                        27                                          
Do odszukania pozostała ulica ostatnia -
harcerski kryptonim zawiera jej nazwa.

ul.
                     6
Gdy wpiszesz w kratki literek osiem,
dokąd iść dalej, zaraz dowiesz się.

Na wkrocz bez wahania
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i spiesz do głównych jego alejek skrzyżowania,
przy którym krzyż i figura Maryi Niepokalanej,
znajdujące się w sercu tutejszej nekropolii.
To także miejsce, gdzie ma grób ksiądz kanonik
Hieronim Muczek, którego pragnieniem
było spocząć w pogorzelskiej ziemi.

Wędrówka końca dobiega, a nagrodą dla Ciebie będzie
hasło, które już za chwilę, już za moment zdobędziesz,
oraz wyjątkowa, pamiątkowa pogorzelska pieczęć.
Najpierw jednak w kratki przygotowane
wpisz litery numerami w tekście oznakowane.
Dowiesz się, kończąc wyprawę, w ten sposób,
że biogramy przedstawionych w queście osób
na Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan stronie

pod adresem: www. .pl 
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                                                         zostały zamieszczone.
Tam właśnie więcej o znanych pogorzelanach przeczytasz 
– dzięki uczniom Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza.

A skarb? Skarb skrywa 
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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! 

Partnerzy:

Tematyka
Uczestnik questu wędruje szlakiem znanych postaci 
związanych z Ziemią Pogorzelską: Czesława Roszczaka  
(ur. 1941), Andrzeja Opalińskiego (1952-2013),  
Hieronima Muczka (1937-2009) oraz Rocha  
Zbijewskiego (1710-1790). 

Gdzie to jest?
Pogorzela to niewielkie miasteczko w powiecie  
gostyńskim w południowej Wielkopolsce. Wędrówkę 
rozpoczynamy przy ulicy Krobskiej nr 19, gdzie  
mieści się siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych.

Na czym to polega?
W czasie wędrówki uczestnik zabawy rozwiązuje 
zadania i zagadki, które doprowadzą do ostatniego 
punktu, w którym został ukryty „skarb” w postaci 
pieczęci. Odcisk pieczęci na ulotce jest poświadcze-
niem przejścia trasy questu. 
W przypadku trudności z odnalezieniem skarbu 
prosimy o kontakt z opiekunem wyprawy.

Czas przejścia: ok. 60 minut

Tekst: Dobrochna Błażejczak (z wykorzystaniem  
fragmentów wiersza Magdaleny Błażejczak pt. Roch 
Rola Zbijewski – najwybitniejszy pogorzelanin)
Mapa i projekt pieczęci: Dobrochna Błażejczak
Opiekun wyprawy: Dobrochna Błażejczak,  
dblazejczak@sppogorzela.pl lub tel. 65 573 41 16
Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka  
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury  
w Poznaniu
Fotografia: Ewa Dorczyk

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

ZNANI  
POGORZELANIE 

ZAPRASZAJĄ  
na SPOTKANIE

Pogorzela  2014

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

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Michała 

Archanioła w Pogorzeli
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza  

w Pogorzeli
Urząd Miejski w Pogorzeli


