
Możny to Pan był, co gród na mokradłach założył. 

Z rodu dzielnych rycerzy pochodził.

Dbał o swoich poddanych i to miasto, co rosło nad Kanią. 

Za życia waleczny, po śmierci w zacnym miejscu do grobu złożony został. 

W pismach jest dowód, że podziemiach średniowiecznego kościoła, 

znalazł na wieki  odpoczywanie. 

Kronikarze donoszą, że pod starą posadzką, 

co to śladu już po niej nie ma, 

stoi trumna o niezwykłym kształcie.  

Nie skrzynka typowa drewniana, nie cztery deski zbite naprędce, lecz…
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CIEKAWOSTKI – FAKTY – ZAGADKI

Średniowieczna fara to najstarszy kościół w Gostyniu. 
Monumentalny zabytek, który pamięta początki grodu na Kanią. 
Posłuchaj opowieści o historii miasta i gotyckiej świątyni.
Oglądaj filmy i odkrywaj miejsca wskazane na mapie. 

Jest też zagadka!
Słuchaj uważnie!

1. Susanna i Michał. Kim byli? 
Spójrz na tablicę i spisz odpowiedź. 

2. Z góry na miasto popatrz.  Z każdej strony 
rozejrzyj się dobrze. Imienia patrona budynku 
katolickiego wypatruj…

3. Ze słonecznej Italii tutaj przyjechała. 
Ale wyryty w kamieniu miesiąc, z ciepłym  
się nie kojarzy ...

4. Twemu Sercu cześć i chwała! Wierny lud 
napisał!  
Miejsce wokół wiele tragicznych  
dziejów pamięta. 

Znajdź drugi pomnik i miesiąc tamtych 
wydarzeń 

JAK KORZYSTAĆ  
ZE SPACEROWNIKA? 
Wydrukuj spacerownik. 

Weź smarfona do dostępem 
do Internetu, ściągnij czytnik 
kodów QR (bezpłatnie).  
Skanuj kody i oglądaj filmy.  

Spaceruj wokół kościoła. 

Odwiedź też miejsca, do któ-
rych prowadzą współrzędne.

Skorzystaj z google maps.  
Dokładnie wpisz dane, nie 
ignoruj kropki, przecinka  
ani spacji. 

Jeśli coś jeszcze jest dla Ciebie 
niejasne, zobacz nasze wska-
zówki na:  
www.miejscemoje.org.

Otóż to!

Rozwiąż krzyżówkę i dowiedz się, jaki kształt 

miała trumna gostyńskiego rycerza. 

Filmy cię poprowadzą, 

a w pogrubionych polach 

znajdziesz rozwiązanie. 



51.879169,17.018354

Spacerownik jest częścią projektu „Miejsce moje – 
potencjał regionu szansą na rozwój” 

Zadanie jest finansowane ze środków NIW – CRSO 
w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego na lata 2018-2030. 

51.877086, 17.019565
51.878001,17.017726
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RYNEK GÓRA 
ZAMKOWA
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Windows 10 Pro
Notatka
tu jest kaplica sw. Anny i kod do filmu jest obok.

Windows 10 Pro
Notatka
Figura Maryji jest zaraz przy wejściu i tu kod do filmu i niej, czyli przed kaplicą św. Anny


