Witam cię, wędrowcze, na złotowskiej ziemi
Pełnej skarbów wśród jezior ukrytych w zieleni.
Jam szlachetny jeleń, król tej okolicy,
Mą historię poznaj z pobliskiej tablicy.
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Projektanta wieży znasz też inicjały -

3
		

Złotów

W zagadkach i rymach jesteś, widzę, dobry

Schinkel _ arl _ riedrich, architekt wspaniały.
65

Idź dalej do pasów, przejdź przez nie bezpiecznie
I w lewo Zamkową podążaj walecznie.
Widzisz trafostację? Nie wiesz co to jest?
Cyfry 1, 9, 2 i 5 naprowadzą Cię.
Ona wskaże miejsce, gdzie zakręcić masz,
W prawą stronę teraz kieruj swoją twarz.

Wiesz już – w walce o zamek pomogły mi _ _ _ _ _ .
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Pójdźmy dalej razem w podróż po Złotowie,
Okaże się wtedy, jak żyli przodkowie,
Wspólnie zobaczymy, jak lata mijały
I co w naszym mieście wraz z sobą zmieniały.
Z chronologią zdarzeń się dziś pobawimy,
Złotów, me królestwo, wzdłuż i wszerz zwiedzimy.
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W klasycystycznej formie został zbudowany
W 1830 roku, zaprojektowany
Przez Schinkla. A teraz zwróć się, proszę, w prawo,
Ku czerwonej budowli ruszaj, ale żwawo!
Z 1866 roku, w neogotyckim stylu,
Jest piękna. Obyś jednak nie znalazł tam „azylu”!
Jeleń czyni ukłony. Znasz już więc kierunek Dokąd chyli głowę, tam nasz maszerunek!

Jedna z najstarszych Złotowa ulic tu na Ciebie czeka,
Dobrze wiesz - to Obrońców Warszawy – nie udawaj Greka…
Teraz ciągle prosto niech nogi Cię niosą,
Aż do Rocha Świętego, gdzie niejeden posąg.

Nie wiesz jak grać w boule? O jejku, o rety!!!

Gdybyś z Mickiewiczem chciał zamienić słówko,
Jego pomnik w sercu parku stoi, kilka kroków stąd, bliziutko.
Lecz dziś nie mamy już czasu skręcać tu na lewo,
Szybko idźmy w stronę cmentarza wojennego.

Mogą w nią grać single, dublety, _ _ _ _ _ _ _ _.

Proboszczowskie Jezioro pięknem swym się mieni,
A ty, drogi kolego, idź ścieżką zieleni,
By wśród dębów pradawnych, na Żydowskiej Górze
Oddać cześć należną minionej kulturze.

34

Po rozgrzewce małej krocz prosto, kolego,
To Półwysep Rybacki – pradzieje miasta tego.
W miejscu, w którym stoisz była Słowian osada.
W wieku VIII już stała, tak, to nie przesada!
Potuliccy wznieśli tu zamek w 1618 roku,
Lecz nie przetrwał, niestety, szwedzkiego potopu.

Tu w XVI wieku Żydów już chowano,
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A teraz ku kładce skieruj się wesoło.
Widzisz już liczne kaczki, łabędzie wokoło?
Oto wyjątkowa atrakcja Złotowa!
W kaczkomacie jest karma dla ptaków gotowa,
Bo nie chleb, lecz ziarno uszczęśliwia ptaki.
Wiedzą o tym w Złotowie nawet przedszkolaki.
Przez most przejdź śmiało, spójrz jaka czysta woda,
A oto stoi przed nami _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zagroda.
		

19

40 43 63 35

I teraz zagadka mała, mój mądry kolego –
Znasz kierunki świata? Dowiedźże mi tego!
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Na zielone poczekaj, zrób to jak należy,
Podążaj przez pasy ku kościelnej wieży.
Obejrzyj kościół uważnie, przyjrzyj się mu z bliska,
Poszukaj informacji, poszukaj nazwiska.

_ _ ___ _ ___ i _ __ _ _ _ _ _.
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Wróć tą samą drogą do pasów znajomych,
Mijając Kaczy Dołek trzymaj się lewej strony.
Przejdź mostkiem nad Głomią, podziwiaj widoki.
Ku światłu się kieruj, lecz nie patrz w obłoki.

Wiesz już - miał bogato zdobiony szczyt renesansowy,
Na wieżach zaś dwa hełmy 18

Według opisu _ _ _ _ _ _ _ zaś odbudowano

Lapidarium z nagrobków przez Niemców zniszczonych,
W formie piramidy niedawno złożonych.

Czy widzisz już labirynt ukryty wśród trawy?
Służy on nie tylko do dobrej zabawy.
W głębi o naszym zamku znajdziesz wieści kilka,
Warto byś przeczytał, wszak to tylko chwilka.
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Miejsce na skarb:
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Wpisz ją w nasze hasło, tam gdzie Ci pasuje
Lub zostaw to na koniec, zobaczysz, gdzie brakuje.
Na lewo nie idź, tylko spójrz tam, ten budynek to jest Sparta
Powstała w roku 1904, dla sportowców wiele warta.
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Lecz tylko ostatnia cyfra jest nam dana w darze: _

Idąc za ich tropem znajdziemy ławeczkę.
Jeśliś głodny wiedzy, przysiądź na chwileczkę.
Dalej rusz! Już rusz! Po lewej są boule,
Wcześniej zaś zobaczysz fizyczną kulturę.

13

1

Kościół ten stworzony w 1903 roku został.
Jak chcesz, to wejdź do środka i go trochę poznaj.
Pierwsza msza niedzielna podpowiedź Ci wskaże,

A gdzie iść? Już mówię, to żaden frasunek!
Spójrz w słoneczny zegar, waga da kierunek.
Rozejrzyj się wkoło, popatrz pod swe nogi,
Barwne kamienie obok to początek drogi,

				

Hasło questu:

2
Jak sołtys w stronę morza kieruje swój wzrok,
Niech w tamtym kierunku podąża Twój krok.
Doceń aktywność dzisiaj, zakochaj się w Złotowie.
Urocze jest to miasteczko, każdy Ci to powie.
Wśród olch i klonów partyzancką drogą
Trafisz wprost do tablicy. Masz już ją przed sobą?
W oddali jest pałac, już Tobie znajomy.
Dla rodu Działyńskich został postawiony.

Ufundował go _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ herbu Grzymała,
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W XVII wieku świątynia powstała.
Innym wyjściem teraz przed siebie ruszamy.
Chodźmy w stronę dzwonnicy, kościół opuszczamy!
Hospicjum mińmy także i na samą górę
Wejdźmy, gdzie wskazuje nam szlak 6. numer.
Tu kościół Kostki stoi poewangelicki.
Nie znajdziesz w nim obrazów ani ozdób licznych.

Od 1948 roku chowano na nim żołnierzy.
Ofiar II Wojny Światowej tu zbyt wiele leży!
Ponad siedmiuset radzieckich, polskich ponad tysiąc,
Ukłonić się im pora, troskę o pokój przysiąc.
Dalej idźmy razem hen, hen ze Staszicem,
By móc przejść za przystankiem bezpiecznie przez ulicę.
W górę z Norwidem chodźmy do ronda za szpitalem.
O Cyprianie Kamilu usłyszysz jeszcze słów parę,
Ale nie teraz, powoli! Na rondzie nie skręcaj aby,
Nadal ulicą prosto - w poszukiwaniu zabawy.
Po lewej stronie dostrzeżesz sądu współczesną bryłę.
Na skwerze przy fontannie odpocznij sobie chwilę.
Dalej niech nas Norwid ku Słowackiemu prowadzi.
Przypomnieć sobie dzieła Juliusza nie zawadzi.
Uczciwą naturę miała ta siostra Balladyny,
Każdy z nas płakał w podstawówce nad losem dobrej
						

_ _ _ _ _.
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Kolejne rondo widzimy, to jest imienia papieża.
Przez pasy przejdźmy ostrożnie, złotowski szlak tam nasz
zmierza.
I w stronę lewą truchcikiem, z uśmiechem się kierujmy,
Gdzie budynek liceum stoi, może być z siebie dumny.

Już skarb znalazłeś. Moje gratulacje!
Na zakończenie mam jeszcze sensację…
Stań za plecami mając kamienie
I popatrz, proszę, na małe wzniesienie.
Czy widzisz niewielki budynek po lewej,
Z czerwonej cegły, ukryty za drzewem?
To z lat 40. wieku XVII
Bożnica, najstarszy budynek miasta mojego.
AutorKI questu:
Natalia Glugla, Małgorzata Klimek

projekt grafICZNY I ILUSTRACJE
Anna Jarzębska, Adam Jarzębski
Fundacja Mapa Pasji

Opiekun questu:
Urząd Miejski w Złotowie, www.zlotow.pl
tel. 67 263 26 40 wew. 44
e-mail: promocja@zlotow.pl
®
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www.questy.com.pl

Jeleń ze szczytu zerka, noblistki imię ma szkoła,
5
Czuwa, czy w nowych czasach młodzież żyć mądrze
podoła.
Sportowcy i gwiazdy muzyki goszczą tuż obok na hali
Złotowskiej, więc w Złotowiance. Czy słyszysz hałas na sali?
A może to przerwę zaczęły ze szkoły za rogiem dzieci?
Dowiesz się tego zaraz, kiedy za halą zakręcisz
W prawo, tu szkoła się mieści, tym razem podstawowa.
Tam myśli dobre poślijmy, te dzieci to przyszłość Złotowa!
Teraz już Ronda Piastów szukaj swym sokolim wzrokiem,
Podpowiedź – patrz na lewo! Podążaj tam równym krokiem.
Lecz gdzie skręcić? To zagadka – wiele możliwości mamy.
Ku sporemu parkingowi w tej chwili zbaczamy.
Lecz niech Cię nie zmyli, że to już koniec naszej wyprawy,
Parkować nie będziemy, przed nami ważne sprawy.
Zatem spójrz na okazały gmach neorenesansowy.
To Starostwo Powiatowe, a przed nim pomnik – już nie
nowy,
Bo w roku 1957 z piaskowca wykonany.
A czy wiesz przez kogo został zaprojektowany?
Tumkiewicz i Aleksiewicz – artystów wrocławskich nazwiska.
Błędem okropnym by było nie przyjrzeć się mu z bliska!
Jedna z prawd głosi, że Polak Polakowi _ _ _ _ _ _ ,
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Mądre to słowa, trzymajmy się tego i idźmy dalej zatem.
Czy do uszu Twoich dotarła urocza melodia fletu?
Płaczliwy dźwięk skrzypiec może? Pilnujmy jednak
konkretu!
Po drugiej stronie alei dostrzeżesz z tej odległości
Państwową Szkołę Muzyczną, gdzie sztuka na co dzień
gości.
Od 1980 roku w miejscu tym rządzą muzy.
Obok zaś szkoły muzycznej stoi zabytek duży.
Gmach ten to przedwojenna willa Iwańskiego.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź później historię jego.
A my już przy starostwie w cień parku się zanurzamy,
Jego faunę i florę zaraz z tablicy poznamy.
Tuż obok książkowej ławeczki jest logo EKO Złotowa,
A teraz idźmy, gdzie patrzy EKOlogiczna głowa.

Ty bądź jednak tylko dwoma kolorami zafrapowany O niebieskim i zielonym tutaj wspominamy.
One w haśle Ci pomogą, gdyż trzeba je w wolne
miejsca wpisać,
w numer 15 i 22 – z rozwiązaniem możesz się już powoli
witać.

Garstka, dwie może, ciekawostki same.
Odpowiedzi jak na tacy na tablicach dane.
Wymień, proszę, nazwiska właścicieli miasta,
Trzy rodziny podaj, wpisz obok, sprawa jasna.
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_ _ __ _ __, __ _ __ _ _ _ ___, _ _ _ __ _ ___.
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Zasłaniają troszkę urząd nam skarbowy.
Może to i lepiej, nie męczmy dziś głowy
Sobie podatkami, gdy za pasów rzędem
Stoi dom kultury. W jego stronę pędem!

Nazwiska nie zdradzę, to jego ulica.
Sprawdź kiedyś hasła: ZPwN, V Dzielnica.
Nie wiesz, czy właściwą obrałeś tu drogę?
Nie martw się, mój drogi, chętnie Ci pomogę.
Szukać teraz rzeźby w głąb ulicy trzeba,
Może kapelusza nie widzisz zza drzewa,
Kroków zrób więc jeszcze kilka dodatkowych.
O! To biblioteka, rzeźba i quiz nowy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Masz rację! Literki do hasła znów
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kolejne znamy.
Historia biblioteki jest naprawdę długa,
Opowiedzieć ją teraz Tobie szybko się nie uda.
Otwarto ją w latach 40. wieku XX.
Pierwsze kroki stawiała pod okiem Izydora Gajewskiego.
Patronat nad nią objął, o nim była już mowa,

Jacuzzi, baseny, obok lodowisko.
Czy znasz może kosz, który stoi blisko?
Widziałeś już taki na dzisiejszej trasie.
Służy do discgolfa. To jest dziś na czasie!

Cyprian _ _ _ _ _ Norwid, ważna postać dla Złotowa.

Zagrać w niego możesz również nad jeziorem.
Po zachodniej stronie Miejskiego jest spore
Pole do discgolfa, tam rozruszasz ciało.
Tymczasem odpowiedz na zagadkę małą:
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Kilka razy biblioteka swój adres zmieniała,
Aż w 2005 roku tutaj zamieszkała,
A wraz z nią książek wiele, klimat wyjątkowy…
Aż zachciało mi się czytać podczas tej rozmowy…

Przyjemnie między drzewami do Ronda Juliusza
Zielińskiego przemknijmy,
By budynek Policji minąć, gdyż nikt z nas nie jest winny.
Ulicą Szkolną więc już śmiało podążajmy,
Przy numerze 3 się jednak na chwilkę zatrzymajmy.

Grając w tę jarzynę na polu ponurak
Nawet się uśmiechnie. Ta gra to jest _ _ _ _ _ .
Z prawej strony Krajna, z lewej kilka bloków,
To znak, że do celu jeszcze trochę kroków.

Jednak pora wracać na aleję Piasta,
Byś mógł poznać więcej uroków mego miasta.
Z Grochowskiego ulicy już blisko do celu,
W lewą stronę się kieruj, drogi przyjacielu.

Nie wiesz po co? Już Ci mówię: kolorowy nazwy tam jest
skrót.

Bez obaw, nie zajmie to całej wieczności!
Szybko znajdź na murze znak nieskończoności.
W Złotowie oprócz Piasta jest osoba znana
Polonijnego działacza, księdza Maksymiliana.

Wkrótce ujrzysz budynek poczty i rondo rogate.
Jeśli widzisz je z bliska, w prawo skręćmy zatem
Bezpiecznie, z rozwagą pod ratusz przejdziemy.
Niedaleko wejścia o nim kilka słów znajdziemy.

Czy już wiesz o co mi chodzi? Tak, to _ _ _ _ _ _ _ .
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Ile tomów dzierży ten pan oczytany?

Ruszamy! Spośród liści widać chyba godło
Częste w okolicy – tak, ten znak to rodło.
Obok tuż Laguna, tutejsza pływalnia,
Także z 2005 roku, w środku jest zjeżdżalnia,
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QUEST

Wędrówka z jeleniem
przez Złotowa dzieje

Obrót wykonuje wokół własnej osi,
Godową gotowość wszystkim wokół głosi.
Jeśli do południa nie chcesz tutaj czekać,
Wyślij smsem kod, nie ma po co zwlekać.

W miasteczku, pamiętaj – ruszaj się przez pasy.
Dobrze trafiłeś, jeśli lubisz sport lub wygibasy,
Bo na lewo od Miasteczka jest tutaj co robić,
Można się siłować, bawić, nie ma co się głowić.

Miń blok 6, miń blok 8, 5, 3 i krocz dalej,
By już szybko przy al. Piasta znowu móc się znaleźć.
Zwrot robimy w prawo. Ostrożnie, tu drzewa
Wyrastają z chodnika. Kto by się spodziewał!

44

O mym pomniku słowo jeszcze szepnę Tobie,
On robi takie rzeczy, że się nie mieści w głowie.
Od 2005 roku na środku ronda stoi,
Choć ze spiżu, ciężki, w południe dwoi się i troi.

Tu blisko jest szkoła kolejna, ruszamy.
Przed sobą budynek z 1987 roku mamy.
To jest Szkoła Podstawowa Nr 3, trójką zwana.
Obok niej miasteczko ruchu drogowego, chodźmy, oto
brama.

Jeśli już się naćwiczyłeś, idź do wyjścia tego,
Co prowadzi Ciebie wprost na Krzywoustego.
Tu nie zbaczaj na zakręty, przed siebie podążaj,
Niech niosą Cię nogi, wokoło spoglądaj.
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Sms-ów dziś właściwie posłać możesz nawet kilka,
Bo w pobliżu jawi się ławeczka, kroków parę, no dosłownie
chwilka.
To Ławeczka Domańskiego – pomnik, co przy Domu
Polskim powstał.
W 2018 roku ksiądz nań usiadł i już tak z nami został.
Po co słać te wiadomości? W jakim celu? Czy coś się wtedy
stanie?
Już Ci mówię – fajna sprawa - link do _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _
28
21
57
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66
na swoją kom. dostaniesz.
Oprócz tego ksiądz Bolesław w swojej dłoni też coś trzyma,
Spójrz więc zatem na ten papier - i co widzisz już oczyma?
Tak! To „_ _ _ _
33

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ” z czego ta
38 16
7
37
17 24
ostatnia śle,

Że Polska _ _ _ _ _ naszą – nie wolno mówić o _ _ _ _ _
32
11
źle”.

Tematyka:

Quest został stworzony z okazji obchodów 650-lecia
istnienia miasta Złotowa. Trasa poprowadzi Cię w sposób
chronologiczny, aby ukazać zmiany zachodzące w mieście
na przestrzeni lat.

I już dalej w stronę Wojska Polskiego kroczymy,
Lecz za moment przy najnowszej galerii zboczymy.
Jej rok powstania na pewno jest Wam dobrze znany,
Bo od 2019 roku dopiero ją w swym mieście mamy.

Gdzie to jest:

A teraz stań przed wejściem i spójrz na drzewo,
Policz jabłka!! Śmiało… to nie żart, kolego.

Jak szukać skarbu:

Ich liczba to _ _ , pierwsza cyfra w hasło wchodzi,
25

Druga chce wskazać Ci drogę, niech Tobie przewodzi!
Spojrzeć masz tam, gdzie zegarowa godzina właśnie ta
wybija
I iść w danym kierunku zamieniając się powoli w Włóczykija.
Krętych schodów przed sobą masz sporo, więc idź
walecznie,
Uważaj jednak i patrz pod nogi, by było bezpiecznie.
Nie zbaczaj na plac zabaw, ryb szukaj tu z kamienia.
Idź w stronę, gdzie okoń patrzy, skarb znajdziesz już na
„do widzenia”.

Złotów to miasto leżące w północnej Wielkopolsce, na terenie
historycznej Krajny. Przez miasto biegną drogi wojewódzkie
nr 188 Piła – Człuchów i 189 Jastrowie – Więcbork.
Quest to bezobsługowa gra, w którą można grać w dowolnej
chwili. Podczas wędrówki szukaj odpowiedzi na wierszowane
zagadki, które dadzą Ci literki potrzebne do ułożenia hasła.
Hasło doprowadzi Cię do skarbu – pieczęci z symbolem
wyprawy. Weź ze sobą długopis, ołówek i wygodne buty!

Początek wyprawy:
Wędrówka rozpoczyna się obok jelenia znajdującego się
w pobliżu Półwyspu Rybackiego, przy restauracji Promenada
nad Jeziorem Miejskim. GPS: 53.362757, 17.030539

Czas przejścia:
ok. 2 godz. 30 min

