
Informacje
Quest przenosi spacerowiczów 
w realia Gostynia początków 
XX wieku. Trasa wiedzie do miejsc, 
które opisane są w poczytnych 
kryminałach historycznych 
autorstwa gostynianina Grzegorza 
Skorupskiego (seria z prokuratorem 
Adamem Karskim – „Smak błękitu”, 
„Dłonie śmierci”, „Dom Pod 
Czerwonym Dębem”). 

Gdzie to jest? 

Gostyń (powiat gostyński, woj. 
wielkopolskie). Quest rozpoczyna 
się na Placu K. Marcinkowskiego, 
przed kamienicą, która 
w powieściach opisana jest jako 
miejsce zamieszkania głównego 
bohatera – prokuratora Karskiego 
(Gostyń, Pl. K. Marcinkowskiego/
ul. E. Bojanowskiego). 

Czas przejścia: ok. 1 h 

Kontakt

www.miejscemoje.org

www.odkrywamyhistorie.pl

Zrealizowano w ramach projektu 
„Miejsce moje – potencjał regionu 
szansą na rozwój”. 

Zadanie jest finansowane ze środków 
otrzymanych z NIW – CRSO 

w ramach Programu 
Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018 – 2030 

Miejsce na pieczątkę

Na nim tablica poświęcona  
26 19

Węclewiczowi, adwokatowi, 

Podpułkownikowi, co odwagą dał się 
we znaki bolszewikom i niemieckiemu 
okupantowi.

Idź dalej Wrocławską w kierunku 
centrum, a za niedługo skręć 
w deptak,

Tędy do Ratusza chodził Karski, 
bo z burmistrzem Kerberem miał 
kontakt.
Rynek duży po   
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w 1811, zlikwidowano tu ulice,

I nowe pobudowano, murowane już, 
mieszczańskie kamienice.

Na lewo, ostatni nasz punkt, ceglany, 
gotycki budynek się wyłonił,

Na murach fary wyryte imiona i daty, 
kto poniżej spoczywa w pokoju,

W tajemniczym KVS7 Karski 
rozwiązanie zagadki odsłonił.

Ty znajdź kogo pochowano w 1639 
roku i po nagrodę: Do boju!
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Witaj turysto, 
podróży śladami prokuratora 
Karskiego spragniony.
W książkach Grzegorza Skorupskiego 
nasz bohater
Zbrodnie rozwiązywał spacerując 
w dzień zachmurzony.
Ruszaj więc, choć słońce świeci, 
w świat mroczny,
Gdzie wiele Cię zachwyci, a nasze 
miasto zauroczy.

Zacząć nam wypada od miejsca, gdzie 
prokurator Karski zamieszkał. 

To dom urzędniczy z XIX wieku, kiedy 
rangę powiatu Gostyń uzyskał.

Obok stoi budynek szpitala, który 
kiedyś inną pełnił rolę.

Tu pierwsze stowarzyszenie 
organicznicy mieli założyć wolę.

nazwali je:   
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Dziś każdy jego zasługi wychwala.

Patrioci radzili tu, jak zachować 
polskość i dobro narodem.

Tu działali Potworowski, Bojanowski, 
no i dzisiejszy patron szpitala.

Wpisz kto. Idź  w głąb parku i znajdź 
czego jeszcze jest patronem.
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(I człon odpowiedzi)
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(II człon odpowiedzi)

W „Smaku błękitu” Karski często 
chodził na spacery z psem Bazylem.

Idź za nim w kierunku północnym, aż 
trafisz na rzeczkę.

Dotarłeś na powstałe przed wojną 
osiedle Dobramyśl, chyba się nie 
mylę?

Za mostem skręć, lecz nie idź 
z prądem, bo zabłądzisz troszeczkę.

Po prawej mijasz kino z 1935, co zwało 
się SŁOŃCE, potem Nysa po wojnie

a dziś
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na najlepsze filmy chodzą 
Gostynianie familijnie.

Ale nie głód fonograficzny, 
a dosłowny, niech cię do Strzelnicy 
prowadzi, 

gdzie przed Wielką Wojną prokurator 
Karski na obiady wyśmienite chodzi.

Po prawej widać miejsce, gdzie Karski 
odwiedzał grób Pauzera, swojego 
poprzednika,

Po wojnie plac zabaw, wcześniej 
cmentarz dla niemieckiego 
ewangelika. 

Ale, by iść dalej śladami Karskiego, 
zmierzając do parku przejdź ulicę,

Sala Strzelnicy zapisała się w historii 
Gostynia bardzo: debatowano tu 
wiele: 

w obronie strajkujących dzieci, czy 
jak do powstania dołączyć okolicę.

Z Pomnika Powstańca odczytać 
można, to nie żadne ceregiele,

Że stąd do powstania wyszli 
Gostynianie 7 dnia:
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Mając jeszcze w uszach trąbki 
sygnałowej brzmienia.

W „Dłoniach śmierci” w górnej części 
parku znaleziono zwłoki, 

Był tam cmentarz żydowski, 
zniszczony przez Niemców w czasie 
wojny.

Dziś nad ziemią, gdzie leżą zmarli, 
w górze płyną obłoki.

Nie musisz tam iść, zapewnij 
zmarłym wieczny spoczynek 
spokojny. 

Stoisz w bramie parku? Rozejrzyj się 
i szukaj mostku. 

Idź tam, a na końcu brukowanej drogi 
skręć pod górę po prostu.

Mijasz prywatne muzeum starych 
samochodów Jana Pedy. 

Chcesz zobaczyć Studebaker czy 
Bugatti? Wejdź tam kiedy!

Jesteś na szczycie wzniesienia? 
Zobacz panoramę miasta.

To w tym miejscu Karski spotkał 
Ratzky’ego w „Smaku błękitu”.

Widzisz trzy kościoły, z jednego wieża 
z zegarem na 40m wyrasta.

Idź tam, obejrzyj sam, bo brakuje mi 
rymu do następnego akapitu. 

Dziś kościół katolicki Świętego 
Ducha, w 1909 roku wybudowany,

Ewangelicki pod wezwaniem
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i (Św.) Magdaleny.

Warto na ponad stuletni budynek 
obok swą uwagę zwrócić.

W „Domu Pod Czerwonym Dębem” 
starosta Korniak chciał kierunek 
śledztwa odwrócić.

Przyjrzyj się starym drzewom w tym 
miejscu, co kolorowe plamy na pniach 
mają,
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Uważaj tylko na ptasie niespodzianki, 
co z drzew spadają.

W kierunku Wrocławia jeszcze stoi 
dawny gmach Policji i dom Karskiego, 

Ale nam ruszyć w drugą stronę,  
do budynku sądu, przez  
przestępców nielubianego.

Gostyńskie.

To


