
Od kilku lat gry miejskie zyskują coraz większą popular-
ność. Przestrzeń miasta staje się planszą do gry, po któ-
rej poruszają się rywalizujące ze sobą zespoły graczy. 
Gra turystyczna, której kartę startową właśnie trzymasz 
w ręku, jest specjalną odmianą gry miejskiej. Ta nowa 
forma zwiedzania umożliwia zabawę niemal 24 godziny 
na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Akcja niniejszej gry toczy się w Wągrowcu. W myśl zasa- 
dy „zwiedzaj, grając – graj, zwiedzając”, uczestnicy rusza- 
ją w teren, by rozwiązać przygotowane dla nich zagadki.
Bawić się można indywidualnie lub zespołowo. Zwycięz-
cy rejestrują się w Internecie.

Mała osada, założona w XIV wieku w rozlewisku rzeki 
Wełny, rozwinęła się dzięki zakonowi cystersów, który 
wykupił wieś w 1319 r. Już w 1381 r. Wągrowiec był mia-
stem, a kilkanaście lat później siedzibą konwentu cyster-
skiego. Miasto w średniowieczu było znane jako ośrodek 
targowy.

W 1541 roku w Wągrowcu urodził się Jakub Wujek – póź-
niejszy jezuita, rektor szkół prowadzonych przez ten za-
kon w Poznaniu i Wilnie, a wreszcie – bohater niniejszej 
gry. Edukację rozpoczął w wągrowieckiej szkole cyster-
sów. Dziełem jego życia było przetłumaczenie Biblii na ję-
zyk polski. Przekład ten obowiązywał w polskim kościele 
aż do XX wieku.

Młody uczeń cysterskiej szkoły Jakub Wujek, pracując nad 
zadaniem z łaciny, zamiast skupiać się na deklinacjach,  
zaczął rozmyślać o tym, że chciałby stać się sławny. Być  
może już wówczas przewidywał, że kiedyś, jako jeden 
z wielkich Polaków, będzie miał w Wągrowcu swój po-
mnik. Opatrzność postanowiła jednak zażartować z pra-
gnienia młodego ucznia. Okazało się bowiem, że litery 
łacińskich wyrazów zniknęły z kartki i pojawiły się w naj-
różniejszych miejscach w Wągrowcu, na obiektach, które 
powstały długo po tym, jak po wągrowieckich uliczkach 
chadzał Jakub Wujek!

Czy pomożesz Kubie Wujkowi i odnajdziesz treść jego za-
dania, ratując go nie tylko przed złą oceną, ale zapewne 
przed karą za kłamstwo – bo który cysterski nauczyciel 
uwierzy, że zadanie zniknęło?
Gdy poznasz już treść zagubionego ćwiczenia Jaku-
ba Wujka, wpisz rozwiązanie na stronie internetowej 
www.gryturystyczne.pl, by pobrać certyfikat zwycięzcy. 
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O ja nieszczęsny!
Któż uwierzy w to, co się stało?

Już czuję na plecach pokutę za brak
zadania z łaciny.

Opatrzność słusznie za pychę mnie uka-
rała, ale nadziei nie pozbawiła. Niestety 
zupełnie nie pojmuję instrukcji, które mi 

objawione zostały.
Spróbujesz mi pomóc?
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Przy kościele farnym znajdziesz stary dzwon, na którym 
wśród wielu liter zobaczysz łaciński napis. Ów napis zna-
czy po polsku ”Wykonał mnie Szymon Kojski”. Aby odnaleźć 
zaginione litery, wpisz w kwadratowe pola poniżej kolejne 
znaki następujące po nazwisku ludwisarza (a poprzedzają-
ce cyfry z daty odlania dzwonu) i zapoznaj się z instrukcją.

Gmach z czerwonej cegły, w którym Temida 
karze swym mieczem sprawiedliwości.

Nietynkowany gmach, w którym całe pokole-
nia w mądrości wzrastały, i to całkiem długo, 
bo aż od 1878 roku.

Drogi Jakubie, litera której szukasz, dwakroć wy-
stępuje na fasadzie gmachu, naprzeciw którego 
jest szkoła.

Emocje sięgną zenitu, gdy jedną z liter odnajdziesz 
nad głównym wejściem do gmachu. Ta, której szu-
kasz, to pierwsza niepowtarzająca się z tych, które 
zostały zamknięte w kole.

Aby znaleźć litery w Wągrowieckiej przestrzeni zagi-

nione, skorzystaj z poniższego planu.

Faktem bezspornym być musi, iż znakiem którego 
szukasz, jest pierwsza litera imienia, które widnieje 
nad wejściem do gmachu.

Ekspiacyjne dołki skrywają tajemnicę. Znaj-
dziesz je na tylnej ścianie budynku, na lewo 
od rzeźby Chrystusa. Kto je źłobił, natrudził się nie-
miłosiernie. Za jakie grzechy? Obok nich, nieco po-
niżej otworu w murze, jest nazwisko zaczynające 
się na B, dalej są litery A oraz T. Ty jednak szukasz 
ostatniej litery tego wyrazu.

Czas spojrzeć wysoko. Na fasadzie budynku szu-
kaj znaków. Wśród cyfr 9 i 4 zobaczysz upragnioną 
literę.

Inaczej być nie może! Pod trójkątem odnajdziesz 
rzędy liter na okrągłej tablicy. Dolna linia, piąta od 
prawej. Uwaga! Ta litera ukryła się pod złotą po-
stacią.

To nie lada niespodzianka! Poszukujesz litery, 
której strzeże król (po łacinie rex). A jest nią druga 
litera imienia tegoż władcy.

Azaliż czy to nie prawda, iż w centralnym miej-
scu na nietypowym szczycie tego budynku znaj-
dziesz cztery cyfry? Odejmij czwartą od drugiej,  
a otrzymasz wynik, który odpowiada pozycji po-
szukiwanej litery w alfabecie łacińskim.

Mój miły! Szukasz tej z liter, która występuje jako 
ostatnia w pierwszym i przedostatnia w ostatnim 
słowie napisu umieszczonego pod trzema okrą-
głymi oknami na tym gmachu.

To proste! Liczby dopisane obok wskazówek opisujących, jak szukać liter, ukazują kolejność, w jakiej powinny się znaleźć na powrót na Manuskrypcie. Zdarza się, że jedna litera powtarza się więcej niż raz.
Powodzenia!

Kompleks barokowych budynków. Do wyż-
szego prowadzi olśniewający portal będący 
częścią równie ciekawej fasady.
Gmach swój rodowód w średniowieczu mają-
cy, później lekko przekształcony na renesan-
sową modłę.
Przy ważnej ulicy, na drugim piętrze od fron-
tu, zobaczysz dwa małe okna i dwa większe. 
Pod dachem pamiątka czasu, kiedy go zbudo-
wano.
Na głównym placu miasta jest na czym oko 
zawiesić. Gdy jest ciepło, można także zoba-
czyć wodne pokazy.
Miejsce odpoczynku całych pokoleń miesz-
kańców Wągrowca. Było, jest i będzie, bo ża-
den żywioł mu nie straszny.
Solidny budynek przy ulicy, której nazwa po-
święcona jest jednemu z największych wyna-
lazków XIX wieku, który zawitał do Wągrowca 
w 1888 roku.
Skromny budynek znajdujący się nieopodal 
miejsca, gdzie ludzkie szlaki nigdy się nie 
krzyżują, bo wszyscy poruszają się dookoła.

Jeśli w miejscu oznaczonym na planie czerwonym okrę-
giem znajdziesz obiekt odpowiadający jednemu z opi-
sów powyżej, to znaczy, że jesteś już blisko. Skorzystaj 
ze wskazówki, która zaczyna się na literę, jaką wpisałeś  
w kwadrat obok opisu obiektu.


