Dzięki Tobie, Questowiczu ich duchy ożyły
i razem z Tobą raz jeszcze drogę przemierzyły.
Szukaj skrzyni gdzie powstańcza pieczęć.
Dostępu broni hasło - jest do rozwiązania,
to rok wybuchu naszego Powstania.

Czy ją na queście przybiłeś?
Nikt Ci nie powie, że tutaj nie byłeś!

GDZIE TO JEST?
Powidz leży w Wielkopolsce, w powiecie słupeckim, ok. 70 km na
wschód od Poznania, nad Jeziorem Powidzkim, na terenie Powidzkiego
Parku Krajobrazowego.
POCZĄTEK QUESTU:
Obok nieczynnego już dziś budynku stacji kolejki wąskotorowej na
ul. Kolejowej w Powidzu - przy tablicy nt. Powstania Wielkopolskiego
i Kompanii Powidzkiej.

Rowerowy

Quest

“Śladami Kompanii Powidzkiej”

NA CZYM POLEGA ZABAWA?
Korzystając z rymowanej opowieści poznajemy historię Kompanii
Powidzkiej w Powstaniu Wielkopolskim i przemierzamy przybliżoną
trasę ich marszu z Powidza do Anastazewa w 1918 roku. Na końcu trasy
znajduje się “skarb” - pieczęć, którą należy odcisnąć na karcie Questu,
a następnie pozostawić dla kolejnych uczestników zabawy.
OPIEKUN QUESTU
Anna Wiatr, Biblioteka Publiczna Gminy Powidz, tel. (63) 277 6352
(pon., śr., pt. 11-18, wt., czw. 8-15, VII-VIII 8-15),
bibliotekapowidz@interia.pl
CZAS PRZEJAZDU:
ok. 1 godz.- 11 km
AUTOR: Anna Wiatr
ILUSTRACJE: Cyfrowe Archiwum
Ziemi Powidzkiej - zbiory Biblioteki
(R. Grześkowiak, R. Wójcicki)
PARTNERZY:
Biblioteka Publiczna Gminy Powidz
www.powidz.naszabiblioteka.com
Urząd Gminy w Powidzu
www.powidz.pl

Polecamy pieszy quest po Powidzu “Do Powidza po rozum”
Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questy.com.pl
www.questing.pl
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Witaj Questowiczu na początku drogi,
tu się twoja podróż i przygoda zacznie
z Kompanią Powidzką kilka chwil tu spędzisz,
więc czytaj uważnie i spoglądaj bacznie.

Kompania Powidzka to mężni powstańcy,
nasi antenaci, co walczyli dzielnie
i o niepodległej Polsce marzyli codziennie.
Dość mieli nad sobą niemieckiego buta,
nigdy nie tracili bojowego ducha.

Więc się spotykali w knajpie Pietraszaka
by układać plany pobicia Prusaka.
Idziem i my walczyć! Nasza wola taka!
Powstanie ruszyło!
- Z Gniezna do Powidza te dotarły wieści.
Taki to początek zrywu opowieści.

Nadzieja w sercach Powstańców wołała: do boju!
Walczyć za Polskę - nie znamy my znoju.
Pistolety, karabiny - dajcie nam do ręki,
przepędzimy wroga i skończymy męki!

Na Józefa hasło w stu chłopa ruszyli,
Sprawnie konwój z Gniezna wroga rozbroili,
broń i amunicję zdobyli w dużej ilości,
By w Anastazewie dać Prusakom w kości.

Gdy już początek historii jest Ci dobrze znany
dosiądź swojego “bika” i ruszaj gdzie jezior
i lasów mozaika.

Szlakiem Powstańców podążaj wytrwale,
odkrywaj historię i baw się doskonale.

Dojrzysz wiatrak stary wśród drzew ukryty,
kieruj się na lewo - efekt będzie znakomity.

Józef Bilski - dowódca, poprowadził bractwo
brzegiem jeziora idąc bystro, chwacko,
po wioskach zbierali odważnych chłopaków
by w Anastazewie zdobyć punkt graniczny,
który był ważnym celem strategicznym.

Na rozstaju jedź prawym szlakiem
przez las prosto kierując się znakiem.

Teraz jedź wzdłuż jeziora, lecz nie jego brzegiem!
Szosą za Przybrodzin, gdzie stoją drzewa szeregiem.
Skręć tam, gdzie znak na drzewie zobaczysz,
pięknymi widokami oczy swoje uraczysz.

Droga Powstańców przez mostek Cię wiedzie,
pomiędzy jeziorami spokojnie się jedzie.
Kiedyś na drugą stronę jeziora ludzie brodem chodzili
i w tym pięknym miejscu Przybrodzin założyli.

Na piaszczystym skrzyżowaniu szukaj na drzewie znaku.
Gdy go znajdziesz - porzuć wszystkie troski,
bo właśnie jedziesz przez Półwysep Ostrowski.

Jesteś już w Ostrowie, w samym sercu wioski,
na zakręcie drogi krzyż stoi ubogi,
a po prawej stronie jest piaszczysta droga,
jedź tam gdzie nocą szła Powstańcza załoga.

Dotarłeś do asfaltu - już jesteś w pół drogi,
w prawą stronę skręć i koło “Samych Swoich”
zatrzymaj się jeśli masz chęć.

Teraz wzdłuż jeziora droga Cię powiedzie,
tak też szli Powstańcy, nocą późną, mroźną,
gdy na tafli lodu gwiazdy migotały
i nadzieję na wolne jutro w sercach rozpalały.

W okolicy torów czujkę wystawili
Pruscy żołnierze co wartę pełnili;
lecz to nic nie dało - nasi byli lepsi
i w ciągu godziny punkt graniczny w Anastazewie
sprawnie rozbroili.

Pojmali jeńców, siebie uzbroili
i dalej o Niepodległą w Powstaniu walczyli.

W Szydłówcu, Gnieźnie, na ziemi nakielskiej,
nie szczędzili swojej mocy bohaterskiej,
wierni Ziemi Powidzkiej, innym pomagali,
swą cegiełkę wyzwolenia Ojczyzny w ten sposób dodali.

I tak oto dotarłeś na miejsce pamięci,
gdzie czyny bohaterskie Powstańców się święci.
Pamięć o Powstańcach zawsze będzie żywa,
to naszej historii bezcenne ogniwa.

