
START Budowla ta dalszej trasy jest wyznacznikiem,
podążaj ku niej żwawo chodnikiem. 

Po drodze poszukaj kierunkowskazu – znaku drogowego, 
nazwa miejscowości nawiązuje do drzewa liściastego. 
Wpisz poniżej jego pełne brzmienie, 
w odgadnięciu hasła końcowego to kolejne ułatwienie.
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Kościołowi św. Katarzyna Aleksandryjska patronuje,
otacza opieką mieszkańców, mieczem w ręku dysponuje. 
Wznieś oczy ku wieży, a ujrzysz ją w pełnej odsłonie, 
Niech w sercach znicz chwały wobec niej zapłonie. 

Atrybuty ją określają. Korona – córką króla Kustosza była,
miecz – została ścięta, bo z wrogami chrześcijan walczyła. 
Ostatni – figurę geometryczną – ma pod nogami, 

a wiąże się on z ciężkimi torturami.
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Obecny neogotycki kościół z cegły murowany, 
w XIX wieku został zbudowany. 
Ale w dokumentach są wzmianki o świątyni drewnianej, 
już w XII wieku zrealizowanej. 

Gdy przekroczysz bramę na teren kościoła, 
rozejrzyj się dobrze, obróć dookoła. 
Poszukaj na tablicy gdzie nazwiska wymienione, 
dzięki komu jasnogórskie skarby były obronione. 

dzięki
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Do tablicy stań tyłem, wzrok w prawo skierujesz, 
figurę wielkiego Polaka zaobserwujesz. 
Odziany w sutannę głęboko zamyślony
jakby do nas wołał natchniony: 
„Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
Miłość wszystko rozwiązała – 
dlatego uwielbiam tę Miłość, 
gdziekolwiek by przebywała”.

Na jego podstawie zagadka umieszczona, 
Wpisz datę słownie i sprawa załatwiona.
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A teraz stań za papieżem, obierz kierunek za prawą ręką,
dobry duch poprowadzi Cię chodnikową alejką.

Idź, gdzie za prezbiterium są zlokalizowane 
groby wszystkim mieszkańcom i nie tylko – znane. 
Tu pierwotnie pochowany Józef Wybicki – twórca  
                                                                       hymnu, został, 
do Poznania przeniesiony, lecz trwały ślad po nim tu ostał. 

Nagrobek jest pamięcią do dzisiaj otoczony, 
Esterze – żonie i Łukaszowi – synowi został poświęcony. 
A naprzeciwko Jezus Chrystus ukrzyżowany góruje, 
o tym, kto w krypcie pochowany, tablica informuje. 

Wejście do krypty z boku, a nad nim herb umieszczony, 
wpisz poniżej, dla jakiej rodziny został przeznaczony.    
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By iść dalej, musisz przejść przez furtkę z żelaza odlaną
i podążaj żwawo ścieżką już wydeptaną. 
Na jej skraju zobaczysz pałac bielony, 
na początku XXI wieku ładnie odnowiony. 

A przed nim pomnik przyrody – kasztanowców aleja, 
w wrześniu jest tu tłumnie, bo każdy ich owoce zbiera. 
Podejdź jednak bliżej do posiadłości Mańkowskich, 
może spotkasz Pana Jerzego, który wita swoich gości. 

Prababka Antonina figurę do Brodnicy sprowadziła, 
w narożu pałacu ładnie ją umieściła. 
Zacna ta matrona spaceruje tu nocami, 
wybranym szczęśliwcom ukazuje się czasami. 

Spójrz gdzie figura MB Jazłowieckiej nad nami góruje, 
na cel Twój kolejny wzrok swój kieruje. 

To popiersie twórcy hymnu – wszystkim zapewne znany, 
jego odlew w śremskiej odlewni żeliwa został wykonany. 
Popiersie generała i senatora głowa.
Każdy śpiewająco zna te dumne słowa: 
„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”, 
od lat za hymn Polski pieśń tę uznajemy. 

Dziś Brodnica z uśmiechem Państwa wita,
poznanie jej to zabawa znakomita.
Pierwsza wzmianka o niej na rok 1230 datowana,
była w rękach Łodziów, Brodnickimi nazywana.

Wieś ta zielenią się mieni, spokojem obdarza, 
tutaj coś dobrego każdemu się przydarza. 
Rozważnie lub spontanicznie, z zadumą lub z radością
aktywizujemy środowisko, działamy i służymy też  
                                                                                              gościom.

Bród od terenów wodnych pochodzi,
to płycizna, którą łatwo się przechodzi. 
Część Brodnicy dawniej miastem była,
wtedy pieszego na wojnę z Krzyżakami wystawiła.

Start przy ul. Głównej 82 ogłaszamy, 
od figury Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej zaczynamy. 
Pierwsza informacja na jej cokole zapisana, 
wpisz słownie datę do kratek i zagadka rozwiązana.
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Rozejrzyj się teraz dookoła uważnie, 
do spiczastej wieży maszeruj odważnie. 

Wróćmy jeszcze do pałacu z tyłu zostawionego
i pięknych waz przed nim, również koloru białego. 
Licznymi postaciami są one ozdobione, 
policz i wpisz, ile ich jest – zadanie przez autora zlecone. 

(na jednej wazie)
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Stań tyłem do schodów i idź za lewą ręką, 
poszukaj dorodnego drzewa – nie będzie to męką. 
Wychwalają go bardowie i słynni poeci,
kochają walory jego dorośli oraz dzieci.
On nie tylko Brodnicy się odwdzięcza,
wielu ludzi pamięć, urodę mu zawdzięcza.

Kiedy opadną jesienią liście jego,
nie zapomnisz widoku tak pięknego.
Utworzą one piękny kobierzec złoty
i na spacer nabierzesz prędko ochoty.
Ginkgo biloba – okazałe drzewo ze Wschodu, 
susz z jego liści dobrze smakuje z odrobiną miodu.

Po polsku miłorząb choć zwany

nie rośnie w Japonii
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i symbolem długowieczności jest ku ziemskiej ironii.

Drugą stroną alei kasztanowców cofaj się od pałacu, 
następny przystanek na niewielkim placu. 
Tablica o tym obiekcie wszystkich informuje,
ciekawostki o przodkach właścicieli przekazuje. 

Pomnik wielkopolskich powstańców tuż obok stoi, 
dzisiaj nikt już walk okrutnych się nie boi. 
Na zawsze w naszej pamięci uwiecznieni będą, 
w rocznicę ozdobieni biało-czerwoną wstęgą. 
Z tyłu za pomnikiem wykonawca jego zachowany, 
przeczytaj i wpisz w kratki, bo nie wszystkim jeszcze znany.
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Ażeby poznać bliżej powstańców ziemi, którą kroczycie, 
zdradzimy co wskazują podania należycie. 
Otóż jednym z inicjatorów włączania ich do walki
był ks. Kiliński Władysław – proboszcz tutejszej parafii, 
ufający Maryi – nadziei wyrazicielki i brodnickiej Matki. 

Wejrzyj teraz na nazwiska odważnych i niestrudzonych, 
to całe rodziny walczących Wielkopolan zasłużonych. 
Z lewej strony niech Cię zainteresuje piąty wers od dołu, 
który wskaże na jedno nazwisko poległych w boju. 
Odczytaj i wpisz je w kratki poniżej:
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Skieruj swoje kroki do dróg skrzyżowania, 
rozejrzyj się uważnie bez narzekania. 
Skręć w ulicę, której nazwa może się kojarzyć,
z koralami, konfiturą i nalewką – och, trzeba pomarzyć!! 

Przejdź bezpiecznie przez ulicę pasami, 
to droga zabudowana tak zwanymi czworakami. 
W pierwszym narożu, w zasięgu Twego wzroku
figura św. Michała Archanioła – przyśpiesz trochę kroku. 



Na szlaku 
brodnickich 

figur
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GDZIE TO JEST?
Brodnica to wieś w powiecie śremskim, 
znajdująca się ok. 35 km. na południe od 
Poznania. Miejsce startu znajduje się przy 
figurze Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej  
w Brodnicy (ul. Główna 82).

NA CZYM TO POLEGA?

W czasie wędrówki będziesz rozwiązywał zadania 
i zagadki, które doprowadzą Cię do miejsca,  
w którym została ukryta skrzynia skarbów  
z pieczęcią. Odcisk pieczęci na ulotce jest po-
świadczeniem zakończenia wyprawy. W Księdze 
Questowiczów, którą znajdziesz w skrzyni możesz 
zostawić swój wpis i podzielić się z innymi uczest-
nikami wrażeniami z wycieczki.

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka 
Odznaka Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie 
Questy – Odznaka Odkrywców Tajemnic”. 
Szczegóły na 
www.regionwielkopolska.pl

1 godz.

Jeszcze kilka milowych kroków zrób między budynkami, 
a za chwilę ujrzysz piękną ścianę z malowidłami. 
Kolorowe myśli w głowach mieszkańców narastały
i bajkowe postacie na szary mur się przelały.
Mając tu bohaterów wielu, policz ich wszystkich  
                                                                  do osiągnięcia celu.
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A na koniec uchwyć chwile z motylem
i powiedz znajomym: ja tutaj byłem!

Przespaceruj obok muralu i skręć za prawą ręką, 
a zorientujesz się, że trasa poprowadziła nas pętlą. 
zapoznałeś się nieco z brodnickimi figurami, 
na rozwidleniu dróg rozejrzyj się za światłami. 

Tuż przed nimi sklep się znajduje, 
który mieszkańców zaopatruje.
Uśmiechem wita przyjazna obsługa, 
u której do skarbu wskazówka niedługa.
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Pozostałe czworaki figury ozdabiają, 
nie powiemy jakie – niech do zwiedzania zachęcają. 

Kierunek z Panią Jarzębinową obierz w duecie. 
Najbardziej znany w naszym ziemskim świecie
jest św. Józef – na kolejnym budynku umieszczony, 
patronem świętej Rodziny ogłoszony. 

Kolejny to św. Antoni Padewski trzyma małe Dziecię, 
to jeden z bardziej znanych kaznodziei na świecie. 
Dzieciątko nawiedziło go i pocałowało pewnej nocy, 
zapewniając go o wielkiej Boga miłości i mocy. 

Dalej św. Wawrzyniec – patron bibliotekarzy, 
ale również ubogich, piekarzy i kucharzy. 
Chroni od pożarów i leczeniu poparzeń pomaga, 
co piątek z czyśćca jedną duszę wybawia. 

I w ostatnim narożu św. Kazimierz króluje, 
jako dziecko od Jana Długosza nauki otrzymuje. 
Jego pamięci 4 marca się powierza. 
„Dzień św. Kazimierza resztki zimy uśmierza”

Jarzębinową aleją powróć do Michała Archanioła, 
skręć w lewo i rozejrzyj się dookoła. 
Na kolejnych czworakach figury zapraszają, 
i ciekawostkę o patronie opowiadają. 

Św. Stanisław Kostka na ręku Dziecię trzyma, 
przed dalszym zwiedzaniem nic Cię nie powstrzyma. 
Patron dzieci i młodzieży porządku tu pilnuje, 
dzięki niemu tutaj każdy bezpiecznie się czuje. 

W kolejnym narożu święta Jadwiga Śląska się ukazuje. 
Makietę kościoła na dłoni prezentuje. 
Według podań wielka skromność ją cechowała. 
Chodziła boso, choć noszenie butów obiecywała. 
Obietnicę spełniła, a buty na sznurku nosiła. 

Na ostatnim czworaku św. Wojciech figuruje. 
Legenda mówi, że jako dziecko poważnie choruje. 
Początkowo skierowany do życia rycerskiego, 
lecz gdy wyzdrowiał – przeznaczony do stanu  
                                                                            kapłańskiego

Gdy już skończyłeś świątka podziwianie, 
wróć szybciutko na dróg skrzyżowanie. 
Kilometrażu większego na znaku określonego, 
wyszukaj wzrokiem i zmierzaj ze strzałką jego. 

W tym miejscu nie przejdziesz na drugą stronę ulicy,
oko swe zwróć na lewo i pospiesz do zebry krasnolicy.

Skieruj swoje kroki do miejsca, które już odwiedziłeś, 
bo jeszcze coś naprzeciw kościoła opuściłeś. 
To figura wspaniała Matki Boskiej Serca Najświętszego,
która z miłością i troską patrzy na każdego. 

Poszukaj teraz nazwy ulicy z łupinką związanej,
podążaj nią aż dojdziesz do bajki nieznanej. 
Ostatni budynek murowany omiń po łuku,
czytaj dalej tekst uważnie na tym wydruku.

Pomysłodawca i opiekun gry: Koło Gospodyń 
Wiejskich „Aktywne Brodniczanki” w Brodnicy
e-mail: brodniczankiaktywne@gmail.com
tel. 665 248 570
Prototyp gry powstał w ramach projektu „ZaGRAJ 
o Brodnicę – czyli spaceruj z pasją” dofinanso-
wanego ze środków programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, reali-
zowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii  
w Polsce oraz ODL Lider Zielonej Wielkopolski
Tekst: Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Brod-
niczanki” w Brodnicy, Sołtys Brodnicy, Sołectwo 
Brodnica we współpracy ze Szkołą Podstawową 
im. Hymnu Narodowego w Brodnicy, Biblioteką 
Publiczną Gminy Brodnica, Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Brodnicy, Unią Gospodarczą Regionu 
Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości
Mapka: Radosław Lech Sajkiewicz
Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu
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