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film, rak i przyroda
IŃSKO

ZACHODNIOPOMORSKI  
QUEST REGIONALNY

Projekt questu: Małgorzata Duda
Opracowanie trasy: Małgorzata Duda, Tomasz Duda

Tekst: Małgorzata Duda 
Zdjęcia: Tomasz Duda 

Rysunki: Lidia Lalak-Szawiel

Gdzie to jest?
Ińsko – miasto w północno-zachodniej Polsce, w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, powiecie stargardzkim.

Jak dojechać?
Z drogi krajowej nr 20 zjazd w Węgorzynie na DW 151 (kieru-
nek Recz).

Początek questu:
Obok kina Morena, ul. Przybrzeżna 1.

Czas przejścia: 90 min

 Quest powstał na zlecenie Stowarzyszenia „WIR”  
- Wiejska Inicjatywa Rozwoju - 2018 r.

Wydawca:        dudowie.pl Małgorzata Duda

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana na zlecenie Stowarzyszenia „WIR” 

- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego 

w ramach  inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020.
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KRZYŻÓWKA

Odgadnij hasła, wykorzystując informacje zdobyte pod-
czas wędrówki. 

1. Na jednej z tabliczek na ścianie kina Morena znajdź po-
niższy cytat i uzupełnij brakujące słowo, a potem wpisz je 
w odpowiednią rubrykę w krzyżówce.

„................ KINA SPRAWIA,
ŻE OŻYWAJĄ UMARLI

I POWRACAJĄ NIEOBECNI”

2. Reżyser i scenarzysta filmowy, którego imię nosi prome-
nada nad jeziorem.
3. To nim przykuto potwora, który zjadał dachówki z ko-
ścioła.
4. Odciski kończyny zwierzęcia pozostawione na piasku, 
błocie lub śniegu.
5. Restauracja nad jeziorem, niedaleko kina Morena, to 
Srebrna ................. .
6. Poeta, patron szkoły w Ińsku.
7. Skorupiak przykuty na dnie jeziora.
8. Rzeka, która przepływa przez jezioro Ińsko.

Rozwiązaniem krzyżówki jest nazwa wyspy leżącej na je-
ziorze Ińsko.



Zachodniopomorski
Quest Regionalny

Dziś miasto wielce ciekawe zwiedzamy,
dużo atrakcji tutaj mamy.

Podróż dzisiejszą  
przy kinie zaczniemy,
o festiwalu tu opowiemy.
Każdego roku w sierpniu,  
przez lat już ponad czterdzieści,

w tym kinie centrum festiwalu się mieści.
Bo Ińsko słynie z filmowego lata,
na którym filmy różne są wyświetlane,
słynne osoby są tu zapraszane.
Agnieszka Holland, Jan Jakub Kolski,
Hoffman, Zanussi, Kidawa-Błoński
- wszyscy tu oni przyjeżdżali,
w kinie Morena filmy oglądali,
a potem z widzami się spotykali.

Na ścianie kina współcześni upamiętnili
tych, którzy festiwal ten wymyślili
– Dolanda Paszkiewicza i Bohdana Kowalskiego,
poczytaj o nich słów parę, koleżanko / kolego.
A przy okazji zerknij na stronę, 
gdzie do rozwiązania krzyżówka
i w pewnym cytacie
uzupełnij słówka.

A potem questowiczu  
idź nad brzeg jeziora
– bo na historię o raku już pora.
Znajdź proszę na brzegu pomnik skorupiaka,
a wiąże się z nim historia taka,
że według starych legend ten rak mieszkał w jeziorze
i wychodził z niego zwykle w nocnej porze,
a kiedy wyszedł niecnota z jeziora,
to zjadał niestety dachówki z kościoła.
Cierpiała na tym ińska fara,
aż kiedyś wreszcie przebrała się miara
i kowal młody wykuł łańcuch hartowany,
który przez silnych mężczyzn na łódź został zabrany.
Najodważniejsi na jezioro nocą popłynęli,
łańcuch ten mocny ze sobą wzięli
i z zaskoczenia raka śpiącego
owinęli końcem łańcucha tego.
A drugi koniec w dno jeziora wbili
i w ten oto sposób raka uwięzili.
Choć szarpie się on czasem, aż się burzy woda,
nikomu w miasteczku go jakoś nie szkoda.
Skoro historię raka już znasz,
to w dalszą drogę teraz ruszać masz!
Kieruj się w stronę szarego mostku
i po nim nad rzeczką przejdź po prostu.

Idź dalej chodnikiem, mijaj ińskie domy,
a kiedy miniesz centrum nurkowe,
to znak jest widomy, 
że za nim znajdziesz schody,
po których wejść musisz wyżej, 
nieważne – czyś stary, czy młody.

Na wyższym poziomie, gdy skręcisz w lewo,
nogi cię powiodą w pobliże szkoły.
Na ścianie jej ujrzysz ciekawe graffiti,
choć przed nim – widok niezbyt wesoły.
Bo znajdziesz nagrobek tam symboliczny
patrona szkoły i jego żony.
Zginęli oboje w powstaniu warszawskim.
Poetą był on. Czy jest ci znajomy?

Kiedy autorka słowa tego questu pisała,
na wprost szkoły wielka konstrukcja powstawała.
Mam nadzieję, że gdy to czytasz,
turysto, gościu lub tubylcu miły,
ekipy robotników, co się uwijały,
już pracę swoją dawno ukończyły
i wejść możesz na górę punktu widokowego
i podziwiać z tarasów wieży
teren parku krajobrazowego
i wyspę, i jezioro
– atrakcji mieć będziesz sporo.

Tuż za wieżą wejdź dalej na teren
Ińskiego Parku Krajobrazowego.
Znajdziesz tu mnóstwo zadań edukacyjnych
związanych z poznawaniem jego.
Dobierzesz tropy do zwierząt
i liście do koron drzew dopasujesz.
Dowiesz się, ile lat co się rozkłada
– swą wiedzę trochę uporządkujesz.

Po drodze przy ścieżce po prawej
spotkasz też pomnik z kamienia.
Powstał od dawno temu dla upamiętnienia
tych mieszkańców miasteczka,
co w pierwszej wojnie zginęli
- tak ich ci, co przeżyli, upamiętnić chcieli.

Na koniec skieruj swoje kroki 
w stronę miejskiej plaży.
Tam zakończymy dzisiejszą wędrówkę.
Spójrz jeszcze – czy dasz radę rozwiązać krzyżówkę?
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