
mieli dom towarowy, kino Zamkowe we Wrześni, z ludźmi dobrze żyli.

Wymnóż ją 9 razy – chyba nie zapomniałeś o mnożenia tabliczce?

nawet przez strażników granicznych nie byłby odkryty.

Księga Questu na Twój wpis (nick i data) oczekuje -

na nim podporucznik Tadeusz _      _ _ _ _ maszeruje.

kolejny za nim na pewno będzie szybko zauważony. 

na pewno jeden i drugi zachwyci Cię swoimi kolorami.

Miń budynek z muralami ze swej prawej strony,

Tu _ _ _ _ _       _ _ _ _ Straż Pożarna się znajduje

i niestety w Katyniu w 1940 roku zamordowany.

i od 1928 roku w Borzykowie funkcjonuje. 

Wynik        liczbę kroków do skarbu wskazuje,

                                                                                     

Podejdź do tego, co dworu przedstawia wizerunek, 

To satyryk, dziennikarz, do wojska w 1939 roku zmobilizowany

teraz czas znaleźć skarb - to będzie prosta sprawa.
Tu też kończy się nasza questowa wyprawa,

stań na lewym rogu remizy – on Cię w dobre miejsce pokieruje.

należał do Leitgeberów – prawda, że ładny to malunek?

Jego rodzice, Stanisława i Karol, dobrymi przedsiębiorcami byli,

Pamiętasz cyfrę A? Dwukrotnie pojawiła się ona na kapliczce.

zrób to na spokojnie, dziś nikt terenu nie patroluje. 
Schowaj wszystko, by w niepowołane ręce nie trafiło,

Obok mural, który do budowy kolei w Borzykowie nawiązuje, 

Przybij pieczęć w Paszporcie – dziś tu granicy nie mamy,
więc tylko Questowe Paszporty wymagamy.

na pewno innym questowiczom, gdy skarb odkryją, będzie miło.

W Piaskową ulicę skręć, za ławką po prawej budynek z muralami,

60 min.

miejsce na pieczęć

2,5 km 

Borzykowo – wies 
na granicy historii

Quest

G R A  

T E R E N O W A

Quest opowiada o dziejach Borzykowa od czasów lokacji miejscowości, przez wydarzenia 
związane z okresem rozbiorów i wojen światowych. Zwraca on szczególną uwagę na 
przebieg w tym miejscu granicy między zaborami pruskim a rosyjskim oraz przywiązanie 
mieszkańców do tradycji i pamięci o dawnych czasach oraz ludziach, którzy w dzieje wsi 
znacząco się wpisali. 

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.

1

2

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: liczba 
dwucyfrowa i dwa wyrazy (oddzielone spacją).

Jeśli ukończyłaś/eś quest z aplikacją, jego pieczęć automatycznie pojawi się na 
Twoim koncie.

Quest rozpoczyna się w Borzykowie, w gminie Kołaczkowo, woj. wielkopolskie, na parkingu 
przy dawnej granicy między zaborami. Wyjazd z miejscowości na południe, w stronę 
Pyzdr/Kalisza.

Gdzie to jest?

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

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
Sołtys Borzykowa
Opiekun Questu

Jak dodać quest do ukończonych?

1 2 3 4 5 6

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

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

tel. 614385018,
ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, 

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.
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– w nim skarb jest ukryty,
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Na jednej z nich o posadzonych Dębach       _ _ _ _      _ mowa,

na czerwono, _       _ _ _ i czarno je pomalowano, nie jak na polskiej fladze.

w tym czynie o zabitych w Katyniu podporucznikach pamięć się chowa.

na niej trzy tablice pamiątkowe, przeczytaj je należycie. 

miń znak Borzykowo i zmierzaj do kapliczki będzie po Twej prawicy. 

Budki strażnicze nie umknęły na pewno Twojej uwadze,

Wzdłuż ulicy Wrzesińskiej chodnikiem spory kawałek odmierzaj,

Handel wymienny, przemyt i kontrabanda – takie czasy nastały,

za chwilę w lewo, ulicą Miłosławską quest Cię prowadzi,

władze ustawiły tu oddział żandarmerii i nowe praktyki ustały

Ostrożnie, najpierw przed jezdnię na chodnik po prawej stronie ulicy,

Zostaw granicę za plecami, dziś spokojnie możesz ją przekroczyć,

druga w prawo to Szkolna – tam iść nie zawadzi.

pieszymi pasami na drugą stronę, za nimi w prawo zmierzaj,

powtarzającą się na początku i końcu cyfrę        miej w głowie. 

W środku figurka _ _ _       _ _ jest umieszczona,
a po prawej stronie pod daszkiem tabliczka z rokiem przyczepiona.

i na Kościelnej wypatruj placu zabaw bystrym okiem.

Do całkiem nowych należy ona w Borzykowie,

Tuż przy nim kolumna z daszkiem i krzyżem na szczycie,

Przetnij ulicę Spokojną pewnym krokiem

ruszaj do asfaltówki, tam w lewo miarowym krokiem należy kroczyć.

Kolejna z tablic o poległych w różnych wojnach czy obozach traktuje, 
a na pierwszej liście nazwisk imię _ _        trzy razy występuje.

pewnie tu znaki tamtych czasów odnajdujesz?

w miejscu, gdzie ponad dwa wieki temu Rosję i Prusy podzielono. 

Na dawnej granicy zaboru rosyjskiego i pruskiego się ona zaczyna,

a Borzykowo, mocno z nimi związane, legalnego dostępu niego pozbawił. 

Mieszkańcy mierzyli się z administracyjnymi przeszkodami,

Na jednym z punktów 1113-kilometrowej granicy się znajdujesz,

Car Aleksander sąsiednie Pyzdry wtedy w Cesarstwie Rosyjskim zostawił,

_ _       wysokie graniczne słupki postawiono,

Skoro do Borzykowa dziś trafiłeś,

próbowali je obejść dawanymi urzędnikom carskim łapówkami. 

i w tym miejscu znaczący dla miejscowości fakt z 1815 r. wspomina.

to pewnie jego historii ciekawy byłeś.

questowa wędrówka przybliży Ci jej dzieje. 
Wieś od 750 lat na mapie istnieje,

Do pruskiego zaboru od tego czasu ono należało,
a na przebiegającej tu granicy zapory zaczęto stawiać śmiało.

Start

i do powstania instytucji we wsi się przyczynili.

Drewniany budynek z trzema oknami na ulicę postawiono,

Na pewno chcesz wiedzieć jakie?

a na niej data 1 września 2012 roku utrwalona.

ale już 1878 lub 1879 roku szkoła w Borzykowie działała.

Ówczesny budynek spłonął, w jego miejsce zbudowano murowany,

Jest też motto autorstwa Kornela _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _,

W tym roku Szkoła Podstawowa swoje 100-lecie świętowała,

który przez borzykowskie dzieci do dziś jest wykorzystywany.

Przy drzwiach po lewej księga pamiątkowa jest przytwierdzona,

Obowiązek szkolny w 1825 roku Prusacy wprowadzili

ale od 1907 r w hotelu Michała Olejniczaka uczono.

każdy mieszkaniec wsi Ci o tym powie.

za wielkiego przyjaciela dzieci uznawanego 

Jest szczególne miejsce w Borzykowie –

Po lewo, gdzie skręt na _ _ _ _       _ _ _ _, ławka stoi,

„Borzykowo – wieś na przejściu       _ _ _ _ _ _ _ _ _”.
W czterech punktach dzieje wsi zostały opowiedziane,

Pasami przejdź na drugą stronę, w prawo za nimi 

ale czy o powstaniu linii kolejowej w 1898 r. wiedziałeś?
Trochę już historii Borzykowa do tej pory poznałeś, 

i wzdłuż Wrzesińskiej do pierwszego skrzyżowania krokami szybkimi.

o parowozownię i rampę _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ wzbogacono.

niech będą przez Ciebie dobrze przeczytane.

W prawym górnym rogu każdej z tablic napis symboliczny

Łączyła ona Wrześnię z Borzykowem, później do Pyzdr ją przedłużono,

a na niej od ciekawych informacji aż się roi.

Ruszaj za mną questowym szlakiem.

ale też podczas Wojny Bolszewickiej w 1920 r. się wsławiający.
Nie szczędzili oni w ciężkich walkach zdrowia ani siły,
oddziały broniły Warszawy, a z Piłsudskim i pod Kijów się zapuściły.

To ochotnicy z Borzykowa w Powstaniu Wielkopolskim walczący,

Tuż obok głaz ogromny postawiony w drzewa cieniu, 
„Tym, co byli,       _ i będą…” – taki napis na tym kamieniu.

nie tak dawno, bo w _ _ _      _ _ _ 2022 roku postawiony.
To kamień na pamiątkę lokacji wsi tu umiejscowiony,

Etymologia słowa Borzykowo do dziś nie jest wyjaśniona,
choć niejedna ku temu próba była czyniona.

Od Borzyka jako założyciela wsi nazwa być może pochodzi?

wydał go Bolesław Pobożny, sołtys Mikołaj wtedy tu panował.
Dokument z 1272 roku wieś na prawie niemieckim lokował,

On za zagospodarowanie wsi dla księcia był odpowiedzialny,

A czy wiesz, skąd wzięła się nazwa miejscowości 
i jakie mamy źródła historyczne z jej przeszłości?

Ale słowo 'borzyć', czyli walczyć, też w rachubę wchodzi. 

leżała ona obok szlaków handlowych – teren był więc idealny.
Ruszaj dalej, na Kościelnej ustaw się tak, byś kamień miał na prawo,

odszukaj szybko wejścia głównego do niego.

„Drzewo pozbawione       _ _ _ _ _ _ upada, człowiek też” –
podejdź bliżej niego, tam napis umieszczony:

 

Dla przyszłych pokoleń w tym miejscu drzewa posadzili,

Mieszkańcy Borzykowa dużą rolę do niej przywiązują,

Ruszaj ulicą Żywiecką do głównej drogi w podskoku.

by w ich sercach i pamięci zawsze żyli. 

Masz kamień i krąg przy swym lewym boku?

często w postawionym obok kręgu spotkania organizują.

skręć w lewo w Rzemieślniczą i zaraz w prawo w Leśną do końca żwawo.

dlaczego pamięć o historii tak ważna jest? Już chyba wiesz!

Tam w lewo i po lewej za jakiś czas wypatruj budynku ceglanego,

Przed Tobą duży teren zielony, a na nim kamień postawiony,
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