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

Od kilku lat gry miejskie zyskują coraz większą po-
pularność. Przestrzeń miasta staje się planszą 
do gry, po której poruszają się rywalizujące ze sobą 
zespoły graczy. Gra turystyczna, której kartę starto-
wą właśnie trzymasz w ręku, jest specjalną odmianą 
gry miejskiej. Ta forma zwiedzania umożliwia za-
bawę niemal 24 godziny na dobę przez siedem dni 
w tygodniu.
PO NITCE DO KŁĘBKA to wyjątkowa gra, której 
niewątpliwym walorem jest powiązanie fabuły 
z przyrodą doliny Wełny, przez co zabawa zyskuje wy-
miar edukacyjny. 

Wągrowiec został założony w XIV w. jako osada 
na wyspie położonej malowniczo wśród rozlewisk 
Wełny. Osada zaczęła się rozwijać dzięki zakonowi cy-
stersów, który ulokował tu jeden z klasztorów. 
W dzisiejszych granicach miasta i gminy znajduje się 
fragment doliny Wełny, fragment doliny Nielby i dolny od-
cinek Strugi Gołanieckiej oraz jeziora: Durowo, Łęgowo 
i Rgielskie. Od północy i zachodu Wągrowiec otaczają 
rozległe kompleksy leśne, w tym bogate lasy liściaste 
w rezerwacie Dębina.

Wełna – jedna z większych rzek regionu, swoje źródło 
ma niedaleko Gniezna, przepływa przez liczne jeziora 
i uchodzi do Warty w Obornikach. Stanowi popular-
ny szlak kajakowy. Jej nazwa nie pochodzi od sierści 
owiec, lecz od staropolskiego wełn, wełm – fala. Poni-
żej Rogoźna po przyjęciu wód Małej Wełny rzeka me-
andruje (wije się), na niektórych odcinkach zyskując 
charakter rzeki górskiej. W jej wodach występują rzad-
kie gatunki ryb. W dolinie Wełny istnieje wiele form 
ochrony przyrody: dwa obszary Natura 2000 (w tym 
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Wełny), 
Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wełny i Rynna 
Gołaniecko-Wągrowiecka oraz kilka rezerwatów.

Dolina Wełny to nie tylko piękna przyroda. Legenda 
głosi, że zamieszkują ją również tajemnicze istoty, 
które zazwyczaj pozostają ukryte przed oczyma cie-
kawskich, ale można – jeśli wytęży się słuch – usły-
szeć ich sekretne zawołania, dzięki którym się rozpo-
znają. Wieść niesie, że owe odgłosy skrywają pewną  
tajemnicę...

Gra rozpoczyna się przed Muzeum Regionalnym 
w Wągrowcu (ul. Opacka 15).

Odkryj tajemnicę 
doliny Wełny!

Wodę od najdawniejszych czasów otaczała aura tajemnicy. Legendy głoszą, że nieprzebyte bagna, mocza-ry, doliny rzek czy źródła to miejsca zamieszkiwane przez liczne, niezwy-kłe  stworzenia. Kilka z nich stało się bohaterami naszej gry. Wodne istoty skrywają tajemne hasło, a Twoim za-daniem jest je odnaleźć!Ognik świecący w ciemności, smukła  Brzeginia, złowrogi Łaźnik, tajemni- czy Wodnik i urocza Rusałka sprawu-ją pieczę nad mostami w Wągrowcu.  Każde z nich ma swoje specyficzne, wyjątkowe zawołanie. Rozpoznaj opie-kunów czterech mostów na Wełnie –  w ich zawołaniach skrywa się tajem-ne hasło! Jeśli je poprawnie odczytasz i wpiszesz na stronie internetowej www.gryturystyczne.pl, znajdziesz się na liście zwycięzców i będziesz mógł pobrać certyfikat odkrywcy wągro-wieckich tajemnic.
Powodzenia!
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Podążaj dalej, by poznać schronienie 

kolejnej istoty. W odkryciu tego miejsca 

pomogą Ci tajniki matematyki, bowiem 

Ognik mieszka pod mostem, którego nu-

mer jest taki sam, jak liczba pełnych 

setek metrów dzielących most czwarty 

od trzeciego.

Gdy zakończysz obliczenia – ruszaj śmiało 

do przodu! Już niebawem odkryjesz praw-

dziwą wągrowiecką tajemnicę!

Gdy dojdziesz do skrzyżowania Wełny i Nielby, sprawdź, jak pokonuje je woda płynąca w nurcie obu rzek (np. rzucając liść lub mały patyk i obserwując, jak pły-nie w każdej z rzek), a następnie na ry-sunku zaznacz właściwy kierunek spły-wu wody.
Później w pola na rysunku wpisz zawo-łania opiekunów kolejno mijanych czte-rech mostów, najpierw wpisując litery na Wełnie, zgodnie z jej biegiem, a póź-niej na Nielbie – w ten sam sposób. Fina-łowe hasło naszej zabawy poznasz, od-czytując litery „po nitce do kłębka”.

Wędruj dalej wzdłuż rzeki aż do miejsca,  
w którym zobaczysz pięć potężnych drzew 
– cztery po Twojej lewej stronie, a ostatnie 
po prawej. Dla okazałych drzew (na 
przykład pomników przyrody) określa 
się obwód pierśnicy na wysokości klatki 
piersiowej dorosłego człowieka. Zmierz 
obwody pierśnicy pięciu drzew, przy 
których stoisz. Najgrubsze z nich (jeśli 
ponumerujemy je zgodnie z kierunkiem 
naszej wędrówki) pomoże Ci odkryć, przy 
którym moście zadomowiła się Rusałka. 
Aby się tego dowiedzieć, od numeru drzewa 
odejmij liczbę ścian bocznych stożka, 
który tworzy lodową fontannę.

Przy odrobinie szczęścia, wędrując da-
lej nad rzeką, możesz również spotkać 
inne istoty, np. wodne ptaki. Miej zatem 
       oczy szeroko otwarte!

Gdy dotrzesz w okolice trzeciego mostu, rozej-rzyj się w poszukiwaniu Wspinalni – oryginalnej wieży miejscowych stra-żaków. Wiedząc, że strony rzeki określa się, patrząc od źródła do ujścia, zgod-nie z jej biegiem (kie-runkiem spływu wody), zaobserwuj, na którym brzegu rzeki stoi owa wie- ża. Jeśli na prawym – je-steś w okolicy, przy której czyha Wodnik, jeżeli zaś na lewym –  strzeż się go przy następnym moście.

Twój spacer rozpoczyna się przy Muzeum Re-

gionalnym, które mieści się w Opatówce – daw-

nej siedzibie opata wągrowieckich cystersów. 

Jeśli tam nie byłeś – zajrzyj koniecznie! Z miej-

sca, w którym stoisz, widać pierwszy z mostów 

na Wełnie, z którymi związane są legendarne 

wodne istoty.

Od tej pory poruszaj się promenadą wzdłuż rze-

ki w kierunku przeciwnym do jej biegu.

Podejdź teraz i na moście znajdź na nim symbol kajakarza – liczba obok niego to odległość do ujścia rzeki - końca szlaku kajakowego. Dzięki niej możesz ustalić, gdzie mieszka Łaźnik (osiedlił się w miej-scu leżącym dokładnie 51 km i 235 m od ujścia). Zarówno ten jak i kolejne nu-mery z mostów zapisz pilnie na odwro-cie karty.

Obejdź staw zwany Księżym Kacerkiem,
po drodze oglądając ślady działalności 
bobrów. Następnie przed drugim mostem 
(niegdyś w tej okolicy stał młyn wodny) 
znajdź lodową fontannę w formie drew-
nianego stożka i zapamiętaj jej wygląd.
Na brzegu, na którym stoisz, niemal na wy- 
sokości fontanny (nieco dalej od mostu) 
rośnie okazałe drzewo, charakterystycz-
ne dla dolin rzek. Porównaj je z rysunka-
mi poniżej. Właściwe rozwiązanie wskazu-
je na numer mostu, przy którym mieszka 
Brzeginia.


