
pozbył się Wielkopolski, Pomorza i Kujaw na rzecz państwa czeskiego.

Nią do samego Rynku w Nowym Mieście – już prawie skarb zdobyłeś,

Z pałacu wróć na drogę i na dużym skrzyżowaniu w prawo skręć,

na kartach historii z innego, też niezbyt chwalebnego przypadku, się zapisała.

w paszporcie przybij pieczątkę, do księgi wpisz nick oraz datę i już!

na pewno go zauważysz, będzie przy Twym lewym barku. 

do modnych w tym czasie berlińskich willi nawiązywała. 

Obejdź pałac, obejrzyj dokładnie wszelkie zdobienia,

13 dużych gospodarstw wzdłuż drogi z Radlina do Klęki zbudowano, 

Wróć do skrzyżowania, w lewo prowadzi droga questowa. 

Ścieżką mniej więcej tą na wprost pedałuj, wypatrując zza drzew pałacu, 

łukami, arkadami, sztukateriami z motywami roślinnymi ozdabiano.

a liczba kopuł, które na dachu się znajdują, jest w kratce do umieszczenia.

a mury z nietynkowanej cegły, specjalnie wypalonej wykonano. 

Pedałuj dalej do Klęki, jeszcze nie kończy się Twoja wyprawa rowerowa.

W Klęce wzdłuż muru, aż do parkingu z lewej - za nim skręć do parku, 

łatwo go zauważysz, jest spory, stoi na dużym placu. 

Ta okazała budowla w latach 70 XIX w. dla Hermanna Kennemanna powstała,

W XX wieku charakter neorenesansowy jej nadawano,

Ale Klęka nie tylko z pałacu i osoby Kennemanna dać się poznała,

Tu Władysław Łokietek w 1299 roku dokonał czynu haniebnego,

do biegnącej z tej samej strony ścieżki rowerowej szybko kręć.

jest na wprost pompy, on questowego skarbu w dzień i w noc pilnuje.

jeśli wszystkie schodki czy kopuły odpowiednio policzyłeś.
Na rogu Jarocińskiej i Poznańskiej budynek się znajduje,

Wstukaj kod                     , przesuń skobelek w prawo, bez tego ani rusz,

bo dzięki nim dobrze się bawimy i kraj odkrywamy!
Inne questy w naszym regionie również polecamy,

180 min.

miejsce na pieczęć

22 km 
G R A  

T E R E N O W A

Quest, prowadząc szutrowymi i asfaltowymi drogami w okolicach Nowego Miasta 
nad Wartą, pozwala podziwiać otaczającą przyrodę. Podczas wycieczki 
przybliżamy historię wsi, znajdujących się na trasie, zarówno tą z czasów 
średniowiecza, jak i przedwojenia

Tematyka

Twoim zadaniem jest uważne czytanie wskazówek i rozwiązywanie zagadek. Zebrane na 
trasie litery i cyfry będą niezbędne do odkrycia hasła końcowego i otrzymania questowego 
skarbu. Pieczęć odbij na karcie wyprawy lub w Paszporcie Odkrywcy, a w Księdze Questu 
potwierdź swoje przejście, wpisując datę i nick/nazwę użytkownika z systemu 
www.QUESTY.org.pl.
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Na czym to polega?

Jeśli quest ukończyłaś/eś z wydrukowaną kartą wyprawy, dodaj go do grona 
ukończonych na stronie www.QUESTY.org.pl lub w aplikacji Questy – Wyprawy 
Odkrywców w zakładce Moje Konto, wybierając tytuł questu i hasło końcowe: 
dwa wyrazy (oddzielone spacją) i liczba czterocyfrowa.
Jeśli ukończyłaś/eś quest z aplikacją, jego pieczęć automatycznie 
pojawi się na Twoim koncie.

Wyprawa rowerowa rozpoczyna się na Rynku w Nowym Mieście nad Wartą, w woj. 
wielkopolskim. Część trasy prowadzi drogami leśnymi i polnymi, które w okresie 
deszczowym mogą być rozmoknięte. Pozostała część trasy prowadzi po drogach 
gminnych i powiatowych oraz ścieżkach rowerowych. Zachowaj ostrożność.

Gdzie to jest?

info@questy.org.pl   /  tel. 512 312 215
Małgorzata Wojtusiak, Krzysztof Szustka, 

Opracowanie i wydruk questu zrealizowane przez LGD „Z Nami Warto” w ramach projektu 
współpracy pn. „Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych”

Tekst i opracowanie questu

Klub Regionalistyczno-Krajoznawczy Doliwa 
Monika Buchwald,  tel. 798 329 085

Opiekun Questu

Jak dodać quest do ukończonych?

Quest dostępny również w bezpłatnej aplikacji mobilnej Questy - Wyprawy Odkrywców na smartfony 

Więcej informacji znajduje się na największym 
w Polsce portalu z questami

www.QUESTY.org.pl Pobierz aplikację

Pobierz Pobierz

Lokalny koordynator Questów
ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, 
tel. 614385018,
info@znamiwarto.pl   /  www.znamiwarto.pl  
facebook.com/znamiwarto

Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i 
realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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i na rowerową wycieczkę po okolicy zapraszamy.
Starorzecza, groble, łąki, nad Wartą ścieżki, stawy -

to od 1934 roku miejscowość jako wieś funkcjonuje.

Tu Doliwowie we wczesnym średniowieczu władali

W rynku przy pompie wyprawa ma swój początek,
wsiadaj na rower odkrywać Polski piękny zakątek. 

W Nowym Mieście nad Wartą Cię witamy

i na dzisiejszym Kopcu swoją siedzibę posiadali.
Rozwój miejscowości z przeprawą rzeczną jest związany,

jedź przed siebie, nie zwracaj uwagi na boczne odnogi.

na pewno wrócisz zachwycony z tej wyprawy!

Doliwowie na nim ufortyfikowaną wieżę rycerską postawili, 
ale w wyniku zamieszek pod koniec XIV wieku ją stracili. 

Z Rynku ulicą Zamkową na wprost i w drogę szutrową,

Jej powstanie na XIII wiek się datuje, 

właśnie zaczynasz prawdziwą wyprawę rowerową.

gdzie trakt drogowy z Poznania do Kalisza był znany.

Choć w nazwie słowo miasto występuje,

Na rogu z Zamkową poszukaj tabliczki - o Kopcu mówi ona, 

a w dokumentach lokacyjnych komes Mikołaj z Dębna figuruje. 

jego ślady ujrzy ten, kto       _ _ metrów pokona. 

Wzniesienie przed Tobą za chwilę wyrośnie – to Kopiec się wynurza,

To duże _ _ _ _ _ _      _ _ _ grodzisko, fosą otoczone, 

możesz wejść na niego, nie jest wysoki, rower zostaw u podnóża.

Przed Kopcem na prawo obierz kierunek drogi,

w średniowieczu było wałami wzmocnione. 

Na kolejnym zakręcie, gdy w lewo małe odejście, Ty w prawo,

Malownicze łąki, urocze pola dookoła,

Przed siebie, wzdłuż rzeki, łukiem w prawo droga kieruje,

a potem znów w lewo i jeszcze raz prawo – już tu jesteś – brawo!

pędź drogą do końca, koryto Starej Warty Cię woła.

potem w lewo tak – jedź za białą strzałką, jak Stara Warta meandruje. 

Start W celu ochrony rzadkich zwierząt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ jest utworzony, 
i w środkowej części Uroczyska Dębno położony.
Rezerwat ten zwierzęta chroni, więc faunistycznym jest nazywany,
w Dębnie nad Wartą mięczaki i górskie gatunki równonogów mamy.

Dzieje wsi również wiążą się z wielkopolskim rodem wpływowym - Doliwami, 

Zostaw kościół za plecami, przed siebie śmiało jedź,

Miejscowość czeka na Ciebie z otwartymi ramionami,

Pamiętaj, że rezerwat tylko z drogi można obserwować

Radliniec jako wieś olęderskiego pochodzenia jest znana, 

Z okresu okupacji niemieckiej pochodzi obecna zabudowa, 

Zobacz, jaki piękny kościół w Dębnie mamy, obejdź go z każdej strony, 

i, by o niego dbać, do tej zasady trzeba się dostosować. 

W XIII wieku w tym miejscu świątynia stała drewniana, 

Nadwarciańskie piękne krajobrazy poetę inspirowały,

To _ _ _     _ _ _ _ - szkółka drzew, roślin tu do wyboru, do koloru, 

Za furtką z lewej tablica, gdzie historia Dębna i kościoła napisana, 

po 100 metrach w prawo, na drugim prosto do Radlińca pędź. 

na krzyżówce na Wilkowyje i po 600 m na prawo miejsce z kwiatami.

W granicach Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego umieszczony, 

Na pierwszej w lewo, kolejna miejscowość Cię woła, 

który w pradolinie Warty i jej dopływu Lutyni jest położony. 

kieruj się w niej w stronę gotyckiego, dębniańskiego kościoła. 

nad każdym dużym półokrągłym oknem _      _ _ _ jest umieszczony. 

ale już w XV wieku Dębna ozdobą była piękna, bogata murowana. 

a wieś za najpiękniejszą w Szwajcarii _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ jest uważana. 
Przed furtką po prawej tablica „Podróże z Panem _ _ _      _ _      _ _” stoi, 
przyroda Dębna w czasie zaborów ból Mickiewicza za krajem koi. 

którzy w Dębnie nad Wartą władali przed latami. 

on już ich urok dostrzegał, na kartach „Pana Tadeusza” się pojawiały. 

a wszystkie równo ułożone według wzoru. 

wokół jednej drogi na długości 2 kilometrów ulokowana. 

miała to być w Kraju Warty kolonizacyjna wieś wzorcowa. 

Po prawej czerwonej tablicy szukaj, jeśli na wiedzę jesteś otwarty,
przeczytaj, że tu jest Dolina Środkowej Warty.

Zostaw folwark za plecami, przed siebie, do głównej drogi,

Już tylko kilka obrotów koła Cię dzieli od widokowej wieży, 

w trzech wiązkach po         je tam skupiono.

Pod wieżą wiatę postawiono, możesz odpocząć przed dalszym pedałowaniem,

Na urokliwe starorzecze Warty przepiękna z niej panorama jest dana, 

tam w lewo skręć, do znaku Wolica Kozia pedałują nogi. 

 

a ja Ci zajmę chwilę swoim o Wolicy Koziej opowiadaniem. 

Folwark konny       _ _ _       _ _ _ – właśnie tu się znajdujesz.
A czy po prawej stronie bramy wjazdowej stodołę odnajdujesz?

Na bocznej ścianie pionowe linie umieszczono, 

a osada Hermanów pod koniec XIX w. powstała?
Czy wiesz, że od 1842 roku tu owczarnia istniała,

szukaj jej z prawej, obok szutrowej drogi, bo właśnie tam ona leży.

niech podwojona liczba pierwszych schodów będzie w kratce wpisana.

Postać, niestety, o niechlubnej sławie, osadników niemieckich sprowadziła,
ale też dwa młyny wodne i hutę szkła we wsi uruchomiła.

ale od 1840 r. w ręce Hermanna Kennemanna (tego od Hakaty) się dostała.

Będziesz mijał po drodze Wilczki, gospodarstwo agroturystyczne,
tam stał jeden z młynów – dziś już go nie ma, to logiczne.

W średniowieczu do dóbr nowomiejskich Doliwów należała,

Wróć do głównej drogi, w prawo i cały czas przed siebie,
Dębno – kolejna wieś na trasie na pewno zachwyci Ciebie.
Ale jeszcze większy zachwyt pewien rezerwat wywoła.
A jaki? Jadąc, wypatruj zielonej tablicy, rozglądaj się dookoła.

Rezerwatem częściowym lub ochrony czynnej jest określany,

Rezerwat przyrody _ _ _      _ nad Wartą to miejsce ważne dla przyrody,

bo tu zabieg hodowlano-pielęgnacyjny może być stosowany.

rośnie tu las łęgowy z dębami, jesionami, olszami, co dodają mu urody.

za nimi w prawo, potem w lewo 2 razy – tak Ci quest drogę wskaże. 
Za chwilę po lewej mini zoo, plac zabaw też się pokaże,

8

3 5

7

9

6

C

10

B

2

D

1

4


	Page 1
	Page 2

