Zapraszamy na spacer śladami dokonań dawnych i współczesnych mieszkańców i włodarzy tej miejscowości. Twoim przewodnikiem jest lew Tarnuś – maskotka Tarnowa Podgórnego.
Pomoże Ci odczytać hasło, dzięki któremu dowiesz się, skąd
pochodzi nazwa Tarnowo. Jest ono utajnione za pomocą
symboli, które przedstawiają dziesięć różnych lwów.
O tym, jakie litery należy przypisać poszczególnym symbolom,
dowiesz się w miejscach wskazanych na planie.
Udaj się tam i znajdź obiekty przedstawione na fotografiach lub
opisane we wskazówkach. Litery umieszczone przy zdjęciu
lub wskazówce wpisz w miejsce odpowiadających im lwów
(zwróć uwagę, że liter w haśle jest mniej niż fotografii i wskazówek do wyboru).
Gdy poznasz hasło, nie zapomnij wpisać go na stronie
www.gryturystyczne.pl.
Powodzenia!
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Witaj!
Jeśli zapoznałeś się z zasadami gry
(objaśnionymi obok), możesz podjąć próbę rozszyfrowania hasła zapisanego „lwim alfabetem”. Aby tego dokonać,
rusz śladem miejsc wskazanych na planie i wpisz rozpoznane
litery w odpowiednim miejscu. Opis miejsc z adresami załączam
na odwrocie (lwy są tam w tej samej kolejności co w haśle, oczywiście z wyjątkiem powtórzeń, które oznaczono innym kolorem).
Uwaga! Grę warto zakończyć w Tarnowskich Termach, gdzie
po podaniu hasła w tamtejszej kasie możesz odebrać
unikatowy upominek.
POWODZENIA!
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Zbigniewa Romaszewskiego

Zachodnia

Tarnowo Podgórne jest siedzibą gminy wiejskiej o tej samej
nazwie, graniczącej z Poznaniem od wschodu. Jej historia sięga
XII stulecia, kiedy to wieś należała do rycerskiego rodu Zarembów. W połowie XV wieku zbudowano tu najstarszy dziś zabytek – kościół gotycki. Przez wieki rozwój Tarnowa Podgórnego
i całej Gminy związany był z rolnictwem. W czasach zaborów
nastąpił stopniowy napływ osadników niemieckich, a Tarnowo
Podgórne stało się wzorcową pruską wsią kolonizacyjną.
Powstały wtedy typowe dla tego okresu gmachy – szkoła, poczta
i siedziba zboru ewangelickiego.
Zmiana charakteru Gminy została zainicjowana dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Ówczesne władze Gminy
znakomicie wykorzystały szanse związane z transformacją
ustrojową i odrodzeniem samorządności. Ogrom inwestycji,
które udało się przyciągnąć na teren Gminy, spowodował
znaczący rozwój Tarnowa Podgórnego i zmianę jego charakteru
z typowo rolnego na przemysłowy. Miarą sukcesu może być fakt,
że od ponad dwudziestu lat liczba mieszkańców Gminy stale się
powiększa. Trafne decyzje sprawiły, że dzisiejsze Tarnowo
Podgórne zupełnie nie przypomina miejscowości sprzed pół
wieku.
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CZYM JEST GRA
NIECO HISTORII
ZASADY GRY

Gra turystyczna, której kartę startową właśnie trzymasz w ręku,
jest specjalną odmianą gry miejskiej. Ta forma zwiedzania
umożliwia zabawę niemal 24 godziny na dobę przez siedem dni
w tygodniu. Uczestnicy ruszają na ulice i w zaułki Tarnowa
Podgórnego, by rozwiązać przygotowane dla nich zadania.
Bawić się można indywidualnie lub zespołowo. Każdy, kto
pozna hasło końcowe, może wpisać się na listę zwycięzców na
stronie www.gryturystyczne.pl i pobrać imienny certyfikat.

GDZIE SZUKAĆ ?

ROZEJRZYJ SIĘ !

gryturystyczne.pl

ZASTANÓW SIĘ !

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Neogotycki budynek licowany cegłą, wzniesiony na
początku XX wieku dla tutejszych ewangelików. Po
wojnie przekazany został Kościołowi rzymskokatolickiemu.
ul. Pocztowa
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Kościół pw. Wszystkich Świętych

Świątynia gotycka z XV wieku (później przebudowywana) jest najstarszym zabytkiem Tarnowa Podgórnego.
ul. Poznańska

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Czujne oko dostrzeże tu strumień, choć ten nie zawsze
wypełniony jest wodą. Przy jego
brzegu naliczysz osiem filarów,
które niczego nie podpierają.
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Bractwo, działające od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, organizuje m.in. zawody
strzeleckie i prowadzi strzelnicę.
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ul. Zachodnia

Park im. Jana Wojkiewicza

W tym urokliwym miejscu zwraca uwagę pomnik
upamiętniający mieszkańców poległych w czasie
II wojny światowej, który postawiono w 1972 roku.
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Biblioteka Publiczna
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Na tablicy upamiętniającej wmurowanie kamienia węgielnego pod siedzibę
dwóch instytucji znajdź słowo, które
pojawia się najczęściej (w różnych
formach). Przepisz pierwszą literę
tego słowa.

W bibliotece już od 1947 roku prowadzone są
działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, nauki
i kultury.

Tarnowskie Termy

ul. Ogrodowa

Termy utworzono w 2015 roku przy ujęciu wód
geotermalnych, z których dobroczynnych właściwości można korzystać cały rok.
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Liceum Ogólnokształcące

Szkoła im. Powstańców Wielkopolskich mieści się
w nowoczesnym budynku i ma bardzo dobre
zaplecze sportowe.

ul. Poznańska

Ochotnicza Straż Pożarna
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Straż prowadzi 300–350 akcji ratowniczych
i gaśniczych rocznie. Oprócz tego realizuje zajęcia
edukacyjne dla najmłodszych.

ul. Słoneczna
Gminny Ośrodek Kultury SEZAM
Ośrodek, w którym odbywają się działania artystyczne, impresaryjne oraz edukacyjne, powstał staraniem lokalnych działaczy w 2002 roku.

ul. Ogrodowa

JAK ODCZYTAĆ HASŁO ?
Na kartce z hasłem znajdziesz różne
wizerunki lwa stanowiące szyfr. By je
odszyfrować, wystarczy ustalić, jakimi
literami je zastąpić. Dowiesz się tego
w miejscach opisanych obok i oznaczonych na planie. Szukaj tam detali
przedstawionych na fotografiach lub
opisanych we wskazówkach. Rozpoznane litery wpisz pod właściwym wizerunkiem lwa.

TROPEM LWA
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W okolicy już od XVII wieku istniały różne budynki
szkolne. Obecnie szkoła podstawowa mieści się
w budynku z 1962 roku, odnowionym i rozbudowanym w 2010 roku.
ul. Szkolna

Gra turystyczna

U

Przy jednym z wejść do tego obiektu
w czasie zaborów wmurowano po lewej
stronie reper geodezyjny (czyli oznaczenie
wysokości). Wskazywał ponad 102 metry.

POWODZENIA!
Pamiętaj, że możesz dopisać się do listy
zwycięzców w serwisie www.gryturystyczne.pl.
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