
Strzelec pierwszego polskie-
go gola na mundialu. Reprezen-
tacja Polski przed pierwszymi, 
w których brała udział, mistrzo-
stwami świata w piłce nożnej 
(Francja, 1938 r.) trenowała na 
obiektach Nielby Wągrowiec.

w dowolnej kolejności odwiedź miejsca oznaczone 
na mapie barwnymi okręgami;w każdym z nich, korzystając ze wskazówek 

w środkowej kolumnie (na odwrocie), znajdź dwie 
litery. Jedna z nich wskaże Ci imię i nazwisko bo-hatera gry, a druga jego krótką charakterystykę 

z wizerunkiem;
zanotuj je pod właściwymi osobami;korzystając ze wskazówek u dołu (na odwrocie), 

ustal i zanotuj litery, które utworzą hasło końco-we;
ułóż rozwiązanie zgodnie z instrukcją (na odwro-cie) i wpisz je na www.gryturystyczne.pl. 

POWODZENIA!
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Na zlecenie Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Urząd Miejski w Wągrowcu

JAK GRAĆ?
Udaj się śladem osób, w których Wągrowiec wy-
zwolił energię.
Aby poznać hasło końcowe:

Niewielka osada, założona w XIV wieku w rozle-
wisku Wełny, zaczęła się rozwijać dzięki zakono-
wi cystersów, który wykupił wieś w 1319 r. Już 
w 1381 r. Wągrowiec był miastem, a kilkanaście 
lat później siedzibą konwentu cysterskiego, 
który miał znaczący wpływ na to leżące na Pa- 
łukach miasto aż do czasu zaborów. 
Każdy, kto poznaje to miasto, dostrzega jego 
unikatowy charakter. Dziedzictwo historyczne, 
bliskość przyrody i potencjał rekreacyjny two-
rzą wyjątkową mieszankę, Wągrowiec rzeczy-
wiście wyzwala energię – tak jak wyzwolił ją 
w wielu osobach, które odcisnęły piętno na hi-
storii regionu czy nawet całego kraju. To im po-
święcona została niniejsza gra. 

Od kilku lat gry miejskie zyskują coraz większą 
popularność. Przestrzeń miasta staje się plan-
szą do gry, po której poruszają się rywalizujące 
ze sobą zespoły graczy. Gra turystyczna, której 
kartę startową właśnie trzymasz w ręku, jest 
specjalną odmianą gry miejskiej. Ta forma zwie-
dzania umożliwia zabawę niemal 24 godziny 
na dobę przez siedem dni w tygodniu.
WĄGROWIEC WYZWALA ENERGIĘ to wyjątkowa 
gra – wsiądź na rower i sprawdź, ile drzemiącego 
w Tobie potencjału zostanie uwolnione dzięki 
wyjątkowemu charakterowi tego miasta!
Bawić się można indywidualnie lub zespołowo. 
Zwycięzcy rejestrują się w Internecie. Trasę gry 
można pokonać również pieszo, czas zabawy 
wydłuży się wtedy o ok. 60 minut.

Twoim zadaniem jest dotarcie to oznaczo-
nych na planie miejsc, by dzięki wskazów-
kom dopasować nazwiska bohaterów gry do 
ich wizerunków oraz zdobyć hasło końcowe. 
Gdy poznasz jego treść, wpisz rozwiązanie 
na stronie www.gryturystyczne.pl, by po-
brać certyfikat zwycięzcy.
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Krzewiciel polskiej kultury, dzien-
nikarz, autor książek o Wągrowcu.     
W czasie pobytu w Holandii, pra- 
cując w firmie ogrodniczej, nadawał 
tulipanom nazwy związane z pol- 
skimi bohaterami narodowymi.

Rotmistrz wojsk polskich cza-
sów napoleońskich. Po okresie 
służby wojskowej osiedlił się 
w Wągrowcu i podjął działalność 
dobroczynną na rzecz dzieci oraz 
ubogich.

Tablica na ścianie domu. Pierwsza litera dru-
giego wersu i trzecia litera trzeciego wersu.

Wybierz tę z poniższych ilustracji, która ukazu-
je element znajdujący się na fasadzie kościoła. 
Właściwa ilustracja wskazuje szukane litery.

Na Domu Seniora znajdź tablicę pamiątkową. 
Szukasz pierwszych dwóch liter w ostatnim 
słowie przedostatniego wersu.

Znajdź tabliczkę upamiętniającą człowieka 
urodzonego 23 czerwca. Pierwsza litera, której 
szukasz, znajduje się za drugim „E” na tablicz-
ce. Druga to ostatnia litera pierwszego wersu.

Wybierz tę z przedstawionych ilustracji, któ-
ra ukazuje element na fasadzie kamienicy 
przy ulicy Poznańskiej 17. Właściwa ilustracja  
wskazuje na szukane litery.

Na drzwiach obiektu znajduje się tablica. 
Pierwsza litera, której szukasz, to ta, którą 
można dostrzec pod „Ś”. Druga to czwarta lite- 
ra pierwszego wersu.

Nad głównym wejściem na trybunę stadionu 
piłkarskiego wisi tablica. Najpierw weź drugą 
literę z pierwszego wersu, a potem piątą literę 
nazwy miesiąca z ostatniego wersu. 

Na ścianie potężnego gmachu znajdź tablicę 
z ilustracją bramy. W ostatnim słowie pierw-
szego wersu szukaj pierwszej i szóstej litery.

Pierwsze słowo ostatniego wersu umieszczo-
nego na jasnym cokole. Szukaj drugiej i czwar-
tej litery.

Ułóż hasło końcowe związane z wytwarzaniem
energii z liter, które, idąc za poniższymi wskazów-

kami, odnajdziesz na poszczególnych punktach.

Nauczyciel. Absolwent semina-
rium nauczycielskiego w Wągrow-
cu, który swoją sławę zawdzięcza 
odnalezieniu śladów słynnych pol-
skich Pompejów – czyli osady kultury 
łużyckiej w Biskupinie z VIII w. p.n.e. 

Zakonnik, rektor szkół jezuic-
kich w Poznaniu i Wilnie, a przede 
wszystkim autor tłumaczenia Pis- 
ma Świętego na język polski, które 
obowiązywało w polskim Kościele  
aż do XX wieku! 

Polski pisarz, przedstawiciel 
Młodej Polski, teoretyk literatury 
i dramatu. Spędził w Wągrowcu 5 lat 
młodości, w czasie nauki w Królew-
skim Gimnazjum Klasycznym.

Duchowny, jeden z najznakomit-
szych polskich kompozytorów prze-
łomu XVI i XVII wieku. Jako pierwszy 
zagrał na nowych organach katedry 
gnieźnieńskiej w 1620 roku.

Przedstawiciel zasłużonej ro-
dziny, która walczyła o zachowanie 
polskich tradycji w trudnych cza-
sach zaborów. Jego dziadek, Kon-
stanty, był  burmistrzem Wągrowca. 

3. litera 1. słowa 
z ostatniego wersu
czarnej tablicy
na kościele nieopodal
ul. Poznańskiej.
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Litera występująca
później w alfabecie,
z dwóch, które  
zdobyłeś, poznając 
tę osobę.

15. litera 4. wersu,
widniejącego na jas-
nym cokole napotka-
nym po drodze.

Litera, która 
występuje trzy razy 
w 1. wersie tablicy 
urodzonego  
23 czerwca.

Ostatnia litera na 
tablicy umieszczonej 
na skromnym domu 
przy ul. Opackiej.

Ostatnia litera 1. sło-
wa z tablicy umiesz-
czonej nad wejściem 
na trybunę.

1. litera 2. słowa 
na tablicy pamiąt-
kowej z 2007 roku.

2. litera zarówno
w 1., jak i 4. wersie na 
drzwiach nietypowej 
budowli.

Ostatnia litera 
2. słowa 1. wersu 
jasnej tablicy 
na ścianie.

Lekarz, powstaniec wielkopolski.  
Walki rozpoczęły się w Poznaniu  
27 grudnia 1918 r. Wągrowiec zo-
stał opanowany 30 grudnia, później 
był siedzibą dowództwa frontu pół-
nocnego.

WIEK GRACZA ŚREDNI CZAS


