Witaj wędrowcze w mieście Jarocinie!
Tu w rytmie muzyki całe miasto żyje!
Latem zjeżdżają rocka fani,
barwni, kolorowi, w pogo iść gotowi!
Swoją przygodę zacznij od Placu
Rockowego,
przy dawnej bursie utworzonego.
To właśnie tutaj, kilkadziesiąt lat temu,
Wszystko się zaczęło,
w jarocińskim klubie „Olimp”
muzycznie coś drgnęło.
Wielkopolskie Rytmy Młodych tu
zorganizowano,
przeróżne style muzyczne, wtedy już
grano!
Na budynku lśni czarna płyta,
okrągła litera do hasła Ci się przyda _4
Teraz podróż się rozpoczyna
po ulicach Jarocina!
Dwa niebieskie znaki kierunek drogi Ci
wskażą,
a drzewa budynek Dworca PKP czasem
pokażą!
Idź porządnie, grzecznie, ładnie
bo inaczej Cię _ _9 _ _ _ _ _12zgarnie!

Teraz Kościół dostojny w prawo mijasz
sklepy, aptekę i reklam do woli,
do centrum miasta zbliżasz się powoli!
Na lewo spójrz – zielona wieża drugiego
Kościoła,
tam dawnych festiwali czar Cię woła!
Trzymając się prawej strony, szukaj
domu co tablicami jest ozdobiony!
Z tej, na której cyrkiel i ekierka widnieje
zabierz pierwszą _7 literę,
i jesteś już przy Jerzego kościele!
Gdy zwiększyły się fanów „rocka”
przyjazdy,
Księża dokarmiali mlekiem i chlebem
z dżemem „jarocińskie gwiazdy”.
Msze święte za zmarłych muzyków też
odprawiano,
o ich dusze i pamięć bardzo dbano!
Teraz do rynku prosta droga Cię czeka!
Idąc policz wszystkie kamienic balkony
aż ujrzysz ratusz pięknie odnowiony!
W dawnych latach, za starych festiwali,
niejedni na jarocińskim rynku tańcowali!
Owsiak i Waglewski swój happening
promowali,
wspólnie w Jarocinie
„słonia uwalniali”!
Teraz przed Tobą kolejne
zadanie,
łatwe jego rozwiązanie:
policz ile herbów na
Ratuszu jest?
Jak widzisz ten kto go
budował miał gest!
Poszukaj teraz herbu
dużego,

z kolorowych kamieni ułożonego.
Przy nim kilka tabliczek się znajduje,
Ciebie ta po prawej interesuje!
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Masz już kolejne litery do hasła,
a Twoja wiedza o festiwalu wzrosła!
Mieszkańcy Jarocina szybko kolorową
młodzież zaakceptowali i chętnie jej
pomagali:
dla festiwalowiczów wiadra z wodą
wystawiali,
by podczas upałów fani rocka się nie
przegrzewali.
Trzeciego Kościoła wieży teraz poszukaj
wzrokiem,
podejdź pod jego wejście i stań bokiem.
Spójrz w górę i zobacz zegar słoneczny,
zabierz literę co koło godz. 7 i 6 na
tarczy pokazuje czas bajeczny_ 8i14
Trzecia litera ze słowa pierwszego _16
też Ci się przyda do hasła końcowego!
Idź następnie w dół brukowanej drogi,
niech Cię poniosą ochoczo nogi.
Prawie na końcu kościelnego muru,
leży duży kamień, wcale nie z marmuru.
W niedawnych latach został tu
wmurowany.
Spisz z jakim ruchem jest on związany:
_ _ _ _20 _ _ _ _ _ _ _
Pierwsza litera tego zdarzenia,
zachęci Cię na wprost do spojrzenia,
na Spichlerz, w którym właśnie powstaje
coś oryginalnego,
muzeum ukazujące bunt pokolenia
niejednego.

Teraz wiedzą jesteś już przepełniony,
wracaj czym prędzej w rynku stronę.
W czasie „Rytmów” był on
dla wielu rajem!
W przerwach między koncertami,
festiwalowicze tu bywali,
na ławkach i pod ratuszem się rozsiadali
i „koguty” na cukier stawiane wszystkim
prezentowali!
Uważnie się teraz porozglądaj,
znaku drogowego na niebieskim tle
wyglądaj,
stań na wprost niego śmiało
zapisz co na nim namalowano _ _ _ _ _3
Wędruj dalej z rynku w dół tej drogi
niech cie poniosą w stronę skrzyżowania
nogi.
Żeby Ci się nie nudziło,
policz, ile rowerów białą farbą się
na asfalcie odbiło
Poszukaj teraz dziwnego pomnika,
jedynego w Polsce „bucika”.
Glanem go powszechne nazywają,
a w Jarocinie szczególnie go uwielbiają!
Ważny jest to element stroju,
niejednemu przydał się w tanecznym
boju.
Pod butem poszukaj nazwiska kogo
pomnik był pomysłem.
I nie sugeruj się tutaj własnym
domysłem.
Zapisz uważnie imię i nazwisko autorki
_ _ _ _ _5 _ _ _ _2 _ _ _11 _ _ _
unikaj przy tym prowizorki!

Następnie od Glana przejdź znowu zebrę
raz,
przed tobą Skarbczyk ukryty w drzewach
i piękny parku krajobraz.
Idziesz dalej trochę pod górkę ul Św.
Ducha,
tu niejedna szyba pękła nie tylko od
łańcucha,
podczas „zadymy” na jednym
z festiwali,
niektórzy fani rocka w popłochu
uciekali!
Szukaj następnie uważnie po lewej
stronie,
wejścia w zacisze ul. Zamkowej.
Tam z tablicy umieszczonej na rogu
budynku,
Spisz jej dawną nazwę z tekstu
wycinku:
_ _ _ _ _ _13 _ _ _ _ 17_ _ _ _
Następnie do parku przez barierkę
przejdź,
i w klimat dawnych festiwali wejdź!
Kiedyś odbywały się tu przeglądy
zespołów z całego kraju,
grali tu przeważnie w lipcu nigdy
w maju.
Wszyscy fani rocka jarociński park
poznali,
naprzeciw stawu w amfiteatrze muzycy
czadu dawali!
Z kolei wiara aleją grabową na stadion
wędrowała,
gdzie swój pierwszy koncert
„Republika” na dużej scenie zagrała!
I choć na początku ludziom ich muzyka
się nie spodobała,

a wokalistę Grzegorza
_ _ _ _ _ _15 _ _ _ _ _ _ _
publiczność woreczkami z maślanką
i piachem obrzucała,
to mimo tego dalej muzycy grali,
i po kilku kawałkach tak się spodobali,
że wszyscy o bis skandowali!
Tak do 1994 roku w Jarocinie latem
bywało!
Potem mieszkańcy i rocka fani na
powrót festiwali długo czekali!
Udało się w 2005 roku PRL-u klimat
przypomnieć.
Muzyka o nim nie dała zapomnieć.
Choć lata już inne, klimat pozostał,
Przekaz muzyki na pokolenia został.
Z okolic amfiteatru udaj się w Pałacu
Radolińskich stronę,
gdzie przyjezdni muzycy zostawiali za
nocleg swą mamonę!
Poszukaj wejścia w jego progi,
wytrzyj przedtem dokładnie nogi!
Tutaj dobiega kresu twa droga
i kończy się z festiwalem przygoda.
Usiądź na ławce zmęczony drogą,
nie dziw się, bo Twój skarb jest
nad Tobą.
Na koniec wpisz litery też zebrane
w tym queście,
i odgadnij nasze festiwalowe hasło
wreszcie!
HASŁO:
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_8 _9

_10 _11 _12 _13 _14 _15 _16 _17 _18 _19 _20

Jarocin
Festiwal krok
po kroku…
Czas przejścia: ok 60 min.
Autorki questu i opiekunki wyprawy:
Marta Pakulska
62 747 30 63
Justyna Daniel
609 245 307

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Jarocin, Filia nr 1
„Pod Ratuszem”
Jarocińskie Centrum Informacji
o Regionie
www.bibliotekajarocin.pl
www.turystyka.jarocin.pl
Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questing.pl
www.wyprawyodkrywcow.pl

Tematyka
Wyprawa opowiada historię jarocińskich
festiwali. Podczas całej drogi wędrowcy
towarzyszą miejsca związane z tym
wydarzeniem.
Gdzie to jest?
Jarocin, miasto
w Południowej
Wielkopolsce przy skrzyżowaniu dróg
krajowych nr 11, 12 i 15. „Stolica”
polskiej muzyki rockowej. Opowieść
rozpoczyna się przy Jarocińskim
Ośrodku Kultury.
Na czym to polega?
W czasie wędrówki rozwiązujemy
zagadki, które doprowadzą do ostatniego
punktu, w którym czeka skarb w postaci
pieczęci. Przystawiamy ją poniżej
w miejscu na skarb

