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Zrealizowano w ramach  
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potencjał regionu szansą 
na rozwój”. 

Zadanie jest finansowane  
ze środków otrzymanych  
z NIW – CRSO 

w ramach Programu 
Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich 
na lata 2018 – 2030 

TOWARZYS(Z)KI  

Miejsce na pieczątkę

Podążaj teraz na koniec 
do serca naszego miasta,
z którego centrum już nie 
tylko sama zieleń wyrasta. 
Tam na środku wznosi się 
pomnik pewnego nauczyciela
Jak się zwie Ten, który 
każdy grzech z nas 
wybiela?

3 15

Z rynku w ulicę przy 
ratuszu wejdź 
i na jej koniec szybko 
przejdź.
Staniesz przed 
wzniesieniem w czynie 
społecznym usypanym.

Jakim innym słowem możesz 
je określić oklepanym?
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Cel drogi to dawna PSS 
„Społem” siedziba,
pod którą w krzakach jest 
czegoś koliba.
By tam dotrzeć z góry idź 
w stronę wieży,
a potem w lewo o ile włos 
Twój się nie zjeży.
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Informacje
Fabuła questa przenosi cię 
do Gostynia z lat 80-tych  
XX wieku, czyli miasta 
osadzonego w realiach PRL-u. 
Przemierzasz ulicę z ery 
towarzyszy i podziwiasz 
kultowe miejsca z tego okresu 
wskazane przez zadania 
na karcie, zbierając przy 
tym kolejne litery szyfru 
prowadzące do lokalizacji 
finałowej. W trakcie zabawy 
poznajesz i historię, i realia 
życia codziennego sprzed 
kilkudziesięciu lat. Będzie 
straszno i śmieszno!

Gdzie to jest?
Trasa questa prowadzi przez 
Gostyń. Rozpoczyna się 
na parkingu przy Gostyńskim 
Ośrodku Kultury „Hutnik”.

Na czym to polega?
Spacerujesz po PRL-owskim  
Gostyniu do miejsc wskazanych 
na karcie questowej. Poznajesz 
historię miasta i lokalizacje, 
dzięki którym otrzymasz 
wskazówki prowadzące cię 
do celu wyprawy. Tam jest 
ukryty skarb – pięczątka 
questowa. Odciśnij ją w pustym 
polu karty questowej – będzie 
to potwierdzenie ukończenia 
zabawy. 

Czas przejścia: ok. 45 minut



Pozdrawiam cię TOWARZYSZU 
DROGI serdecznie,
w tych ciekawych dla 
Gostynia czasach 
bezsprzecznie.
Miasta tego klimat dawny 
poznasz szybko,

Obok naszego Domu  
Kultury „Hutnik” stoisz,
który może nawet w czynie 
społecznym stroisz. 

Naprzeciw, za blokiem 
szarym, to dawna Świerkowa.
O jakiej, więc ulicy  
teraz mowa? (Liczbę wpisz słownie)
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Idź tymczasem na ulicę 
niżej, 
by do miasta mieć już  
trochę bliżej
był tu PEWEX, teraz hotel 
i restauracja.

Jednak jaką nazwę nosi 
dzisiaj  
ta atrakcja? 
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Na końcu chodnika 
to pierwszej partii ulica,
po lewej CPN, po prawej 
mała towarów składnica.
Zakupów w niej jednak tak 
łatwo nie wykonasz.

A czy odczytania jej 
nazwy z zielonego daszku 
podołasz? 
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Gdy na drugi koniec ulicy 
tej dojdziesz,
ile dawniej knajp tam było 
nie pojmiesz
budynek po prawej to Mocca 
stara.

Od której karate gwiazdy 
musisz się trzymać wara? 
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Naprzeciw Mocci  
w ulicę skręć,
jednak przez drogę  
nic nie pokręć.
Jest to ważna co roku dla 
nas chwila.

Jaka też data na tablicy 
ją zasila?
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Do kina masz teraz blisko,
w lewo, później w prawo skręć  
by dotrzeć na widowisko.
Dziś Pod Kopułą, najpierw 
Słońce,
a jak tablica po prawej 
nazywa jego końce?

12 10

Prosto przez most – 
to Świerczewskiego droga,
przy budynku po lewej 
niejednego stanęła noga.
Tam była partia dla 
towarzyszy ważna, 
a co dzisiaj przedstawia  
ta czcionka odważna?
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lecz najpier
w uszykuj  

kartkę i dłu
gopis gibko.


