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Ruszamy
Witamy Cię gościu w naszej pięknej gminie, która z lasów i 
wód słynie.
Jesteś w Promnie-Stacji, od dawna znanej przez turystów 
i letników, co wiosną i latam przyjeżdża tu bez liku. Kieruj się 
na północ by wreszcie ruszyć w drogę, lecz bacznie uważaj 
na tory kolejowe.  Za torami ruchliwa wojewódzka droga, 
przejeżdżaj ostrożnie - to ważna przestroga. Jedź prosto 
drogą przez sosnowe lasy wspaniałe, wśród których gdzie 
nie gdzie mokradła schowane. Po kilku minutach rzeka, co 
Główna się nazywa do Warty wpada, z Lednicy wypływa.
Za mostem na rzece jedź bardzo uważnie pierwszą drogą 
w lewo skręcaj raźnie. Zaraz na płocie tabliczka wisi, z nazwą 
ulicy, którą musisz wpisać.

Skręć na zachód właśnie w tę drogę gruntową, jedź cały 
czas prosto aż na drogę asfaltową. Gdy dojedziesz do wsi 
szukaj figury, stoi na rozdrożu i patrzy z góry. Pod figurą 
napis i cyfry daty napisane, zsumuj je, zapisz słownie i już 
masz zadanie.

Dalej w prawo na północ po asfalcie podążaj wytrwale, po 
lewej ręce masz jeziora fale. Powstało ono przez 
wybudowanie tamy, piętrząc rzekę Główną, teraz zalew 
mamy. Po prawej stronie drogi wyjątkowej urody stoi 
olbrzymi pomnik przyrody - dąb szypułkowy. Przy nim 
budynek mieszkalny dawno zbudowany, o szachulcowej 
konstrukcji dobrze zachowany. Jedź dalej prosto do 
najbliżej miejscowości, po lewej sklep spożywczy wita gości.
Na środku skweru pomnik postawiony, wpisz w kratki 
poniżej komu poświęcony.

Tu zaraz przy krzyżu skręć w prawo w boczną drogę, i jedź 
cały czas przed siebie podziwiając przyrodę. Gdy miniesz 
kolejną wieś masz drogę gruntową, nadal jedź prosto trasą 
rowerową. Po odcinku leśnym, w pobliżu kolejnej 
miejscowości, zaraz na wjeździe parking dla gości. 
Po prawej stronie drogi stoi zielona tablica, 
co przybywających wita, a na niej napis:

Gdy chwilę odpoczniesz i wypijesz wodę, na asfalcie skręć 
w prawo i ruszaj dalszą drogę. Okoliczne tereny te są przez 
wszystkich lubiane, Puszczą Zielonka od dawna nazywane.
Teren  ma krajobraz morenowy, dla jego ochrony jest tu 
park krajobrazowy. Po lasach biegają wilki i jelenie, a także 
liczne dziki i daniele. Te ostatnie z południa Europy 

5

pochodzą, ale nasze zimy wcale im nie szkodzą. Chcesz je 
zobaczyć rozglądaj się dokoła,najlepiej wtedy gdy 
wieczorowa pora.
Na kolejnym skrzyżowaniu w prawo, tuż koło cmentarza, 
skręć w prawo parę metrów, bo to ważna sprawa. Jezior 
tutaj kilka, niech wszyscy to wiedzą, mają czystą wodę, 
w rynnie długiej leżą. Nad brzegami jezior roślinność 
szuwarowa, tam mnóstwo ptaków przed nami się chowa.
Gniazdują tu bąki, perkozy i drapieżne błotniaki, a także 
żurawie, łabędzie i małe trzciniaki. Gniazdują tu także 
kaczki gągoły, które w dziuplach gniazdują wykutych przez 
czarne dzięcioły. Gdy z jajek w dziupli wyklują się młode, 
zaraz za matką wyskakują na wodę. W wodzie wiele ryb co 
amatorów swoich mają, żyjące tu wydry chętnie je zjadają. 
Nad brzegami powalone zobaczysz drzewa, bobrom do 
życia bardzo ich potrzeba. Niedaleko jeziora stoi mała 
tablica, co opisami drzew pomnikowych zachwyca.
Chcesz mieś kolejne zadanie wykonane, przepisz z niej imię 
graba napisane.

Gdy już zadanie będzie gotowe, wróć z powrotem na 
główną drogę. Jadąc w prawo po lewej mijasz stary pałac, 
za sklepem po prawej skręć w lewo zaraz. Droga główna 
asfaltowa prowadzi przez otwarte pola, przydała by się tu 
z drzew osłona. Dojechałeś wreszcie do kolejnej 
miejscowości, która chętnie tutaj turystów gości. 
Po wjeździe do niej pedałuj żwawo, za główną drogą kieruj 
się w prawo. Z lewej strony drogi stoi tabliczka z napisem, 
i już wiesz jaki stoi tutaj zabytek.

Jako neogotycki obiekt niegdyś zbudowany, obecnie jako 
hotel jest wykorzystywany. Do ewidencji zabytków Park 
dworski wpisano,  za pomnik przyrody starą lipę uznano.  
Jedź dalej główną drogą, przy której drzewa stoją, dla 
owadów i ptaków są ważną ostoją. Pełnią one w krajobrazie 
bardzo ważną rolę, pewnie pamiętasz uczyli o tym w szkole.
Jedź cały czas prosto, przetnij dużą drogę, zaraz za 
krzyżówką podłoże gruntowe. Jedź dalej prosto przez pola 
żwawo, a gdy już będziesz na asfalcie - w prawo. Drewniany 
kościółek w najbliższej wsi jest Twym celem,  gdy staniesz 
przy nim, zaparkuj rowerem. Znajduje się on na Szlaku 
Kościołów Drewnianych, za sanktuarium maryjne został 
uznany. Podziwiaj jeszcze ten obiekt wspaniały, wpisz na 
kartę napis na stojącej tu ławce napisany.

Chociaż daleka droga cię woła, z tablicy przed tobą 
przeczytaj historię kościoła. Wróć na drogę główną, na 
południe się kieruj, do rynku miasta dojedziesz, lecz nie 
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będziesz u celu. Po lewej stronie masz kościół wspaniały do 
najstarszych gotyckich w regionie naszym zaliczany. Gdy 
wjedziesz na rynek rozglądaj się śmiało a poznasz wiele 
spraw co się tu działo. Na przeciwległym krańcu obok budki 
z lodami,  stoi pomnik powszechnie szanowany. 
Powstańców to pomnik miły podróżniku, a jakich? 
Przeczytaj i wpisz w notatniku 

Gdy się już zmierzysz z historią miasta, ruszaj na południe 
gdzie są nowe hasła. Teraz droga prosta na południe 
wiedzie na rozjeździe przed stacją paliw, w lewo się jedzie. 
Dalej jedź prosto drogą rowerową młodymi klonami 
niedawno obsadzoną. W lesie z asfaltu skręć w prawo za 
pierwszy szlaban zielony, krętą drogą jedź prosto na 
parking pod lasem utworzony. Tam stoi duża tablica temu 
miejscu poświęcona, przeczytaj uważnie wszystkie słowa. 
Na tablicy kolejna zagadka się chowa, napisz gdzie jesteś 
i sprawa gotowa.

Obszar ten wspaniały na morenie leży, co lodowiec zrobił, 
trudno w to uwierzyć. Okoliczny teren lasy porastają, wiele 
cennych roślin w runie swym skrywają. Kiedy przyjdzie 
wiosna, razem zakwitają, botanicy to „aspektem 
wiosennym” nazywają. Kokorycz, zawilce, przylaszczki i 
miodunki, takie to są cuda tej leśnej krainy. Wiele cennych 
siedlisk tutaj znaleziono, i dlatego obszar Natura 2000 tutaj 
utworzono. Zwierząt różnych tutaj są schronienia, od małej 
orzesznicy do dużego jelenia. Z miejsca postoju leśna droga 
na zachód prowadzi, po chwili przejazd przez asfalt, tu 
ostrożność nie zawadzi. Dalej droga gruntowa, szlakiem 
rowerowym wiedzie. Wkoło piękne lasy mieszane, przez 
liczne ptaki zamieszkane. Kowaliki, dzięcioły, muchołówki 
i gołębie siniki, ich zestaw jest tu naprawdę bogaty. 
Na krzyżówce z szerokim leśnym duktem na rowerowym 
szlaku, skręć w prawo na północ drogi nieboraku. Najpierw 
przez las potem przez osiedla trasa nasza wiedzie, nigdzie 
nie skręcaj, a do celu dojedziesz. Gdy z daleka zobaczysz 
szlaban kolejowy, do odkrycia skarbu bądź już gotowy.  
Zaraz po drugiej torów stronie, skręć w prawo w szeroką 
i ruchliwą drogę. Po 600 m skręć w lewo miły przyjacielu, 
i ciesz się z wyniku bo jesteś u celu. To utworzony na 
Piastowskim Szlaku z jego zabytkami jest:

 
Teraz poukładaj wszystkie literki, chyba to nie będzie dla 
Ciebie problem wielki? One hasło, którego potrzebujesz Ci 
dadzą.
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Rowerowy Quest 

Przyrodniczy

GDZIE?

MAPA QUESTU

Życzymy udanej zabawy!

KONTAKT

Gmina Pobiedziska znajduje się w środkowej części 
Wielkopolski, w połowie drogi pomiędzy Poznaniem 
a Gnieznem. Obecnie gmina ma charakter wiejsko-
miejski, a charakteryzuje się dużą powierzchnią lasów 
i jezior. Jest bardzo atrakcyjna turystycznie i dlatego jej 
obszar należy do często i chętnie odwiedzanych przez 
turystów. Na jej terenie znajdują się 4 rezerwaty przyrody, 
3 parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, 25 jezior, 
250 oczek wodnych, a także zobaczyć tu można wiele 
interesujących gatunków roślin i zwierząt, z czego 
również te zagrożone, objęte ochroną gatunkową.

Celem questu jest zapoznanie uczestnika z najcieka-
wszymi pod względem krajobrazowym i przyrodniczym 
fragmentami gminy Pobiedziska, poznanie jej przyrody, 
zwiększenie świadomości ekologicznej wśród turystów i 
mieszkańców gminy, a także pokazanie wybranych 
zabytków architektury oraz elementów historii. Ponadto 
celem jest także propagowanie postaw proekolo-
gicznych oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Początek trasy znajduje się na stacji kolejowej Promno 
Stacja przy trasie Poznań – Gniezno.
Długość trasy: około 38 km, orientacyjny czas przebycia: 
4 godziny. 

Podczas wycieczki należy odczytać kolejne wskazówki, 
wyszukując opisane miejsca i szukając liter kryjących się 
pod kolejnymi numerami, które pozwolą utworzyć hasło-
klucz. Hasło-klucz należy podać w miejscu zakończenia 
questu, gdzie uczestnik otrzyma pamiątkową pieczątkę, 
potwierdzającą koniec wyprawy.

Autor questu i zdjęć: Paweł Śliwa
Rysunek: Małgorzata Śliwa

NA CZYM POLEGA QUEST?

Godziny otwarcia:
listopad-marzec
09:00-16:00
kwiecień-październik
10:00-18:00


