Gramy u siebie
Gramy u siebie
Sportowcy lubią grać na swoim boisku, bo wtedy są niesieni dopingiem własnych fanów. W
najbliższej okolicy, czyli właśnie „u siebie” będziemy też najchętniej wypoczywać w kolejnych
miesiącach, wpisując się w rosnący trend zwany mikroturystyką. A w obliczu nadal istniejących
zagrożeń nie ma chyba lepszego sposobu na aktywny wypoczynek w sąsiedztwie Poznania niż gry
turystyczne.

W przeciwieństwie do bardzo popularnych gier miejskich w gry turystyczne najczęściej możemy się bawić
wtedy, kiedy sami mamy na to czas i ochotę. Wystarczy długopis, karta gry – pobrana z Internetu i samodzielnie
wydrukowana i… można już ruszać w drogę. Emocje – gwarantowane! W pobliżu Poznania dostępnych jest sporo
takich gier, należących do kilku podstawowych rodzajów.

Na tropie skarbów
Questy to po prostu… poszukiwanie skarbów. Korzystając z wierszowanych wskazówek trzeba znaleźć właściwą
trasę i – rozwiązując zagadki – dotrzeć do miejsca ukrycia skrzyneczki ze specjalną pieczęcią. Przy okazji
poznając losy klasztoru w Owińskach, niezwykłą historię założenia Golęczewa albo tajemnice pałacu Jankowice.
Na podobny spacer, który zazwyczaj trwa około godziny, zapraszają też Mosina i Murowana Goślina. Dodatkową
mobilizacją do zaliczania kolejnych tras może być zdobywanie Odznaki Odkrywców Tajemnic i upominków w
ramach akcji Na tropie skarbów.

Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację
Zagadkowy skrót TRInO skrywa gry, które czerpią z doświadczeń popularnych imprez na orientację. Zadaniem
uczestników jest dotarcie do zaznaczonych na mapie punktów kontrolnych i znalezienie odpowiedzi na związane
z nimi pytania. Autorzy tras TRInO w pobliżu Poznania szczególnie upodobali sobie piękną przyrodę. Swoją
orientację w terenie można zatem sprawdzić w Wielkopolskim Parku Narodowym i w Mosinie, nazywanej
„wrotami do parku”, wśród pomnikowych dębów parku pałacowego w Rogalinie i na obszarze nadwarciańskich
łęgów, a także spacerując słynną Aleją Filozofów w Wierzenicy. Podobny charakter ma też gra terenowa „Ucz się
i baw z Sówką Wędrowniczką!” w pobliżu Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra”.

Na rower
Gry o dłuższych trasach powstały z myślą o miłośnikach jazdy na dwóch kółkach. Najbardziej wytrwali mogą
wybrać się Rowerem wokół Poznania (trasa dostępna również w wersji angielskiej), zaliczając zadania na terenie
14 gmin. Kto złapał bakcyla bicykla z chęcią skorzysta również z propozycji ze Śremu. Rowerowe Questy
Regionu Śremskiego to trzy gry w samym mieście oraz trasy w pobliskiej Mórce i innych miejscowościach.
Prawdziwym zagłębiem gier turystycznych jest także Kórnik. Po spacerze w zamku, czyli siedzibie słynnej Białej
Damy, można wybrać jedną z propozycji arboretum – quest, TRInO albo „Wielką Przygodę w Wielkopolskich
Ogrodach” – grę obejmującą siedem ogrodów botanicznych, w tym Arboretum Leśne w Zielonce.

O powstaniu inaczej
Gry turystyczne mogą posłużyć jako atrakcyjna plenerowa lekcja historii. Jednym z najczęściej pojawiających się
wątków jest powstanie wielkopolskie, którego dotyczą questy samochodowe z cyklu Zapomnianym bohaterom:
jeden prowadzący z Buku do Kórnika, a drugi z Biedruska do Lusowa. Udany zryw niepodległościowy posłużył

również za kanwę gry Pierwsze Iskry (dostępnej w wersji polskiej i angielskiej), która obejmuje zadania w 11
miejscowościach! Warto tak zaplanować trasę rozgrywki, aby na koniec odwiedzić Tarnowo Podgórne, gdzie
wisienką na torcie będzie spacer-gra tropem pewnego sympatycznego lwa.
Karty turystycznych gier terenowych do pobrania i wydruku:
Questy: www.regionwielkopolska.pl/questy
Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację: www.trino.pttk.pl
Gry turystyczne: www.gryturystyczne.pl
Akcja Na tropie skarbów: www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow
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