
Tego nie zmieni. Dlatego wytrwamy 
I nie zatracimy tego, co już mamy.

Świątynia na wzgórzu blaskiem jasnym świeci, 
Jakże będzie miło, gdy złotowskie dzieci 
Czytać będą „Prawdy” z kamiennej tablicy, 
Która ścianę zdobi w pobliżu kaplicy.

Po wyjściu z kościoła na lewo idziemy.
Za bocznym wyjściem pasy wykorzystujemy, 
By wejść na wprost w Kościelną ulicę.
Z niej możesz popatrzeć też na okolicę.

Teraz idźmy dalej w stronę placu tego, 
który nosi imię Jana Paderewskiego. 
Pojawi się po prawej. Tam skieruj kroki swe.
Do poszukiwań teraz zachęcam Cię.

Znajdź ślad synagogi na placu widoczny,
Ten sporych rozmiarów obrys jest czworoboczny.
Na miejscu dawnej apsydy* znajdź tablicę
I zatrzymaj się zaraz tuż nad jej licem.

*Apsyda (lub absyda) – pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub 
wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza.

O jej losach napisano w   _  _ _ _  _  _  językach. 
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Niech nam też stojąca tablica nie umyka.
Nieopodal zegara postawiona,
O ważnej historii opowie Ci ona:

Że walczyliśmy o polskość w V Dzielnicy,
Ja – prezes i moi liczni zwolennicy. 
Grupa kupców, rzemieślników i chłopów
Założyła Spółdzielnię „ _ _  _  _ _ _ ” w 1906 roku.
                                                25

Polskie przedsiębiorstwo dobrze prosperowało, 
A rolnikom też taką możliwość dawało,
Że każdy, kto tu przyjechał ze Złotowa czy z wioski,
Mógł z innymi po polsku omówić swe troski. 

Czas nam dalej iść ulicą Wojska Polskiego
Do budynku pod nr 2A zabytkowego.
To szkieletowy dom szachulcowy,
Ponad dwustuletni, całkiem wyjątkowy.

_ _  _  _  _  _  Ziemi Złotowskiej się tu mieści,
          13        11
Pełne pamiątek, dokumentów oraz opowieści

Dotyczących walk o polskość Pogranicza,
Ale też i innych – tych tu nie wyliczam.

Gdy już obejrzałeś muzealne sale, 
Wróćmy na ulicę. Nie wahaj się wcale 

I dalej ze mną chodź tą samą ulicą, 
Rozglądaj się powoli za kolejną tablicą.

Znajdziesz ją na domu pod numerem 18.
Nie zasłoń sobie widoku drzewem liściastym.

Tu w domu pani  _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _  _   przez 12 lat
                                                                          23                      8

Mieściły się biura Związku. Niejeden małolat
Do przedszkola polskiego na zaplecze tu chodził.
Na tablicy jest znak Rodła. Pamiętajcie, Młodzi!

Ostatni odcinek przed nami, Przyjacielu.
Na spotkanie ze mną teraz już maszeruj.

Lewą stroną ulicy i dalej chodnikiem
Dojdziemy do  _  _  _ _    _  _  _  _  _ _  _  _ _  chybcikiem.

                                      3                     15         12             7

Tu miały siedzibę: nasza polska szkoła,
Biura m.in. Związku. Któż wymienić zdoła,

Ile dobrego dla polskości się tu działo.
Konferencje, spotkania… Naprawdę, niemało!

Wejdź za Dom Polski na ostatnie zadanie. 
Widzisz dawną szkołę i tablicę na niej.

Kto był wtedy Szkoły Polskiej patronem?
Oczywiście „ _ _  _  _  _  _ ”. Świetnie! Zaliczone.

                                     33        26

Wróćmy do mej ławki, jesteśmy u celu.
Tu przed budynkiem dzieło osób wielu. 

Na gładkim kamieniu miejsce swe znajduję, 
Rodaków, którzy dokądś spieszą, z uwagą obserwuję. 

Nie pędź tak, Przechodniu, przysiądź tu na chwilę,
Do przemyślenia jest przecież spraw tyle. 

Wysłuchaj prawd Polaków i serce Twe przyzna, 
Że Złotów to moja najmilsza ojczyzna.

Jam  _ _ _ _ _  _  _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ . Zapamiętasz me imię?
                                    10

Czekam tu na Ciebie zawsze – i w lecie, i w zimie.

Dziękuję Ci za spacer z całego serca swego.
Idź teraz po nagrodę do Domu Polskiego.

Skarb dostaniesz, gdy w recepcji hasło powiesz.
Dobrze się bawiłeś? Może innym opowiesz?

Z księdzem 
Patronem spacer 

po Złotowie

®

®

Hasło questu:
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Miejsce na skarb:
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Beata Buczkowska-Linke, Małgorzata Chołodowska, Tadeusz 

Grzesiak, Janusz Justyna, Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Jan Linke, 
Zygmunt Lenz, Sylwia Mróz, Tadeusz Stecyk

konsultacje:  
Krzysztof Florys i Anna Jarzębska

– trenerzy questów, Fundacja Mapa Pasji 
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Anna Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji

opiekun questu:
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Fundacja Mapa Pasji

tematyka:
Spacerując questem po Złotowie, poznasz historię miasta 
i regionu z okresu przełomu XIX i XX wieku, gdy był on 
częścią niemieckiej Rzeszy. Twoim przewodnikiem będzie 
ks. Bolesław Domański – znany z działań na rzecz polskości 
tych ziem. 

gdzIe to jest:
Złotów to miasto powiatowe i zarazem stolica regionu Krajny 
Złotowskiej, położona w północnej części województwa 
wielkopolskiego. 

jak szukać skarbu:
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 wypowiedz na końcu trasy, by otrzymać skarb – 
pieczęć z symbolem wyprawy.  

PocZątek wyprawy:
Wyprawę rozpoczynamy przy pomniku Piasta Kołodzieja, 
przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Złotowie. 
GPS: 53.362005, 17.047885

cZas prZejścia: 
ok. 1 godz. 45 min

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Unia Europejska



Spacerkiem pójdziemy dzisiaj po Złotowie,
Więc stańmy przy Piaście, tu wiele opowiem.
Przedstawię się krótko. Jam Patronem zwany, 
Bolesław Domański, proboszcz. Zaczynamy.  

W 1872 roku w Przytarni koło Wiela się urodziłem,
W Pelplinie seminarium duchowne ukończyłem.
Studiowałem też i doktorat obroniłem w Monasterze,
A w 1902 roku tutaj zostałem duszpasterzem.

Gdy w 1918 roku Polska niepodległość odzyskała,
Walczyłem, by i Ziemia Złotowska do niej należała.
Niestety moje starania na nic się nie zdały – 
Te tereny do 1945 roku w Rzeszy pozostały.

Choć Polska tu nie sięgała, ja nie odpuszczałem.
Prezesem Związku Polaków w Niemczech zostałem.
Byłem także szefem Banku Słowiańskiego,
Działałem też na rzecz szkolnictwa polskiego.

Krajna Złotowska to ziemia na skraju położona, 
Z Pomorzem, Wielkopolską, Kujawami graniczy ona. 
To dziś jedyne w kraju miejsce, mili moi,
Gdzie pomnik Piasta Kołodzieja stoi.

Powiem Wam szczerze, nieco w sekrecie,
Że to ja miałem tutaj stać… Nie wiecie?
Pomnik stawiano w latach 50-tych wieku XX-ego.
Za komuny pomnik księdza to było coś niemożliwego…

Pod Piastem Prawdy _ _ _  _  _ _ _  serca poruszają
                                                                    24
I czasy międzywojnia nam przypominają. 
„Polska   _  _ _ _ _  naszą” – wskazuje ostatnia.
                        2
Trzecia mówi, że ważna jest miłość bratnia.

Poniżej  _ _ _ _ _ _  _  _ _ _  znaków, dobrze je policz.
                                                  16
To rodło – symbol polskości o ogromnej roli. 
Znak rodła bieg Wisły symbolizuje,
A na jego dole Kraków się znajduje.

Patrz w lewo. Do Parku Miejskiego pójdziemy,
Tablice wmurowane przy fontannie znajdziemy.
Najstarszy chór w mieście „_ _ _ _ _  _  _” – odpowiedz.
      18
Rok 1884 – niech każdy się dowie.   

„Ona” przepięknie po polsku śpiewała,
Ton patriotyczny utrzymać nam pomagała,

A łatwe to w moich czasach nie bywało,
Gdy wokół niemiecki język się słyszało.

Wróćmy do pomnika i dalej do ronda się kierujmy.
Obok dużego budynku wciąż prosto maszerujmy.
Za moich czasów był tu niemiecki urząd podatkowy,
Potem komitet PZPR, dziś polski urząd skarbowy.

Dalej Aleją Piasta, trzymajmy się lewej strony.
Nie przegap na środku wielkiego dębu korony.
Za blokiem nr 10 w lewo trzeba nam bieżyć.
Zaraz rzeźba czytelnika wzrokiem Cię zmierzy.

Skarbów swoich tu strzeże Biblioteka im. _ _ _ _  _  _ _ .
               34
Czasami po książkę wpaść Ci się przyda.                
Jesteśmy na ulicy ks. Maksymiliana Grochowskiego,
Dla walki o polskość Złotowa też zasłużonego.

Był on proboszczem w Głubczynie, polskim aktywistą,
Tworzył szkoły, gdzie mówiono naszą mową ojczystą.
Wspierał organizacje młodzieżowe, pisał do prasy…
Aresztowano go w 1939 roku. Takie były czasy.

Dalej prosto, przed przedszkolem w prawo,
Tam gdzie tylko rowery jechać mają prawo.
Właśnie tędy do alei Wieszcza dochodzimy.
I cóż na suchym pniu drzewa nagle zobaczymy?

To  _  _ _ _ _ _ _     _  _    _ _  _  _  – miejsce wyjątkowe:
         30    14        1
Całe drzewo pokrywają obrazki kolorowe.
Chodźmy w lewo. Przy przejściu ze światłami
Dalej chodnikiem, lekko w lewo. Ruszaj nogami!

Na rogu Westerplatte i Placu Wolności
Ujrzysz drogowskazy do 4 miejscowości. 
Do każdej z nich kilometrów jest niemało.
Najdalej położone jest miasto  _ _ _ _  _  _ .
                                                                                                32

Ceglany budynek różne szkoły mieścił, 
Nauczycielom i pielęgniarkom przekazano tu wiele treści. 
Dziś jest tu Zespół Szkół Ekonomicznych.
Od 192-_ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _  kształci uczniów licznych.
                                        5

Spójrz na skwer naprzeciwko wejścia do szkoły.
Zobaczysz głaz, niegdyś bez postaci obok, goły.
Cóż to za okazja stałą się przyczyną
Postawienia pomnika wieszcza z peleryną?

Złotów

To polski Narodowy _ _ _ _ _ _  _  _  _    _ _ _ _ _ _ .
                                                                                  4         21
Ty przy fontannie możesz zażyć spokoju.

Pójdźmy dalej Aleją Mickiewicza do Ronda Harcerzy,
Gdzie po lewej hala sportowa i stadion leży.
Stadion imienia  _  _  _ _ _ _ _    _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ ,
                                                22                                                 19
Znanego w Złotowie działacza sportowego. 

Aby zagadkę rozwiązać, zajrzyj na tył hali,
Tam czarna tablica jego dokonania chwali.
MLKS „Sparta” Złotów jest znany z tego,
Że kontynuuje tradycje sportu polonijnego.

Chodźmy teraz przez pasy na drugą stronę ulicy,
Gdzie widać świątynię większą od kaplicy.
Na czerwonym krzyżu sprawdź, kiedy jest kazanie.
Widzisz? To kościół pod św.  _  _ _ _ _ wezwaniem.
                                                        31

Budowy neogotyckiej świątyni byłem inicjatorem
W 1903 roku. Było to przedsięwzięcie dość spore.
Stała tu wcześniej zniszczona kaplica cmentarna,
Dopiero od niedawna jest to świątynia parafialna.

Spójrz na groby po lewej i symbole na tablicach.
Znak rodła jest na grobie  _ _  _  _ _ _ _    _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ .                                                     
            29                   28

On i wielu innych dla walki o polskość zasłużonych
Na tym cmentarzu w grobach zostało złożonych.

Czas iść dalej. Wyjdźmy już za teren kościoła, 
Ceglany budynek na wprost już nas woła.

To niegdysiejsza elektrownia z końca XIX w.
Za nią idź w lewo ciekawy świata Człowieku.

Po dojściu do jeziora w prawo skręcamy, 
Nieco dłużej piękną promenadą tuptamy. 

To Jezioro Miejskie, za nim park Zwierzyniec.
Chowa amfiteatr. Ten z koncertów słynie. 

Przy restauracji „Promenada” znajdź jelenia.
Pod nim zegar. Teraz będzie coś do liczenia.

Suma liczb przy księżycu wynik dwadzieścia  _  _ _ _ _ daje.
        9

Upewnij się, że dobrą liczbę podajesz.           

Ruszamy teraz tam, dokąd pysk jelenia wskazuje, 
Jesteś coraz bliżej skarbu. Czy To czujesz?

Niech kamienna mozaika nas poprowadzi.
Szukać jej pod nogami nie zawadzi. 

Jesteśmy teraz na Półwyspie Rybackim.
Tu, za placem zabaw był zamek (ale nie krzyżacki). 

Czytaj o nim na tablicy przy alejek skrzyżowaniu,
Sprostaj teraz kolejnemu zadaniu.

Główny zamek  _ _ _  _  kondygnacje posiadał.
                                                            20

Na całość budowli też mniejszy się składał. 
Szkoda, że nie zachował się do moich czasów…

Teraz chodźmy w górę bez zbędnych wywijasów.

Cały czas prosto, lekko w lewo, do kościoła.
Sprawny odkrywca bez problemu dojść tam zdoła.

Naprzeciw głównego wejścia tablica Ci powie,
Że tu posługę jak inni proboszczowie

W tysiąc dziewięćset  _ _ _ _  _  _  zacząłem,
                                                        27

Nim rok później parafię w Zakrzewie objąłem. 

Podejdźmy do kruchty, wejdź jeśli otwarte.
Wnętrze obejrzenia i uwagi jest warte.

We wnętrzu świątyni piękna polichromia,
Motywami patriotycznymi jest zdobiona.

To kolejne miejsce, które przypomina, 
Żeśmy Polakami i żadna przyczyna
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