Pod wypustem dachu z czterema oknami
stań przed wspaniałymi, rzeźbionymi drzwiami.
Znajdź twarze; ta po lewej w spokoju wciąż tonie,
a czym Cię wita ta, co jest po drugiej stronie?
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Mówi się, że pedagog i działacz oświaty
Ewaryst Estkowski tutaj zamieszkał przed laty,
gdy jako dziecko chodził w Powidzu do szkoły,
lecz wspominał stąd tylko kary i mozoły.

Witaj nam drogi gościu w tej pięknej krainie,
która w kraju lasami i jeziorem słynie.
Po kongresie w Wiedniu przecięła je granica,
po tej stronie Prusakom przypadła „dzielnica”.
Start jest w tym miejscu, które już od wieków
kształtuje zdolnych ludzi, a nawet poetów.
Po rozum do Powidza przychodziły tłumy,
choć by go mieć, trzeba pracy i chwili zadumy.
Parafialna szkoła, bo o niej tu mowa,
podległa Akademii z samego Krakowa.
Jej dzieci w czas zaborów, drwiąc sobie z ryzyka,
strajkowały, by się uczyć polskiego języka.
Nazwa szkoły hołd oddaje powstańcom-Polakom,
walczącym bardzo dzielnie przeciwko Prusakom
o wolność Wielkopolski i spokój rodaków.
Takich to bohaterskich mieliśmy chłopaków!

W Anastazewie obok strażnicy granicy
zwyciężyli wroga, a w całej okolicy
sławę wielką zyskali! Oddziału dowódcę
ulica obok szkoły przedstawi Ci wkrótce.

Idź dalej, tam gdzie widać dawną płytę rynku,
dziś to przede wszystkim miejsce odpoczynku.
Przypomina czasy odległej przeszłości
oraz miasta Powidza wspaniałej świetności.
Poszukaj matki z synem. Czy może już wiesz,
jaki pod ich stopami przyczaił się zwierz?
Za plecami mają budynek wysoki,
do niego to pospiesznie skieruj swoje kroki.
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Cofnij się jeszcze trochę, rozejrzyj dokoła,
wybierz trasę wiodącą prosto do kościoła.
Po prawej zaraz przed nim stoi zabytkowy
budynek, nazwę znajdziesz powyżej Twej głowy.
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Teraz sprawnie poszukaj w samym rogu rynku
zamurowanego wejścia do budynku.
Przy nim stoi drogowskaz, zapewnić Cię mogę,
że kierunek to dobry! A więc ruszaj w drogę!

Była tu restauracja, hotel, dom handlowy,
wielu tutaj sprawdzało siłę swojej głowy.
A później jedni prosto, drudzy lekko krzywo,
do swoich obowiązków powracali żywo.

Towarzyszyć Ci w drodze będzie zabudowa
niska, parterowa, małomiasteczkowa.
Wtem z lewej – okazały hotel Stefańskiego,
niegdyś wielu letników mieszkało u niego.

Dalej przy tej samej, Kościelnej ulicy
ujrzysz piękny, ceglany budynek kostnicy.
Ponoć niegdyś słowiańskie stały obok chramy,
dziś… kościół – nieodłączny składnik panoramy.

Dalej, przed spożywczym, był lokal Pietraszaka,
kiedyś go odwiedziła całkiem niezła „paka”.
Tutaj się spotkali powstańcy-ochotnicy,
którzy później pobili strażników granicy.

Ściany w środku świątyni przepięknie pokryto
freskami w efektownej technice sgraffito.
Poszukaj grobu wewnątrz kościelnego płotu.
Na nim krzyż i kotwica i…? Znajdziesz bez kłopotu.

Idź prosto, gdzie ich pomnik. Nie miej do mnie żalu
gdy proszę: znajdź imię właściciela lokalu
– ważnym był on powstańcem. Zajrzyj też na stację,
tam pociąg po wąskich torach przyjeżdża w wakacje.
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W budynku za pomnikiem stacja się mieściła,
dziś to dom prywatny, lecz przetrwała jej bryła.
Tędy szlak przebiega do wiatraka, tartaku,
na drzewie wypatrz kolor kolarskiego szlaku.
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Przyszła pora, by wrócić na „rozstajne drogi”.
Kiedyś był tu przytułek dla starych, ubogich,
dzisiaj stoi figura z pewnym pięknym ptakiem.
Wyjaśnij zaraz ptak ten czyim jest tu znakiem.
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Wyjdź naprzeciwko wieży, najpierw w dół bez zwłoki,
zaraz w prawo, a potem w lewo skieruj kroki.
Znajdź wielkie „koło” w ulicy – kieruj wzrok nisko!
Jak się dziś nazywa to dawne targowisko?
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Dalej w dół raźno wędruj, nadeszła już pora,
by pokazać Ci piękno naszego jeziora.
Akwen tutaj mamy największy w regionie,
głębokie są niezmiernie jego wodne tonie.

Z bogactwa ryb słynęło, obfitości raków,
jest też ostoją rzadkich i chronionych ptaków,
znakomite walory ma krajobrazowe,
a pod wodą są łąki… Tak! Ramienicowe!

Hasło podaj w recepcji, a w zamian w nagrodę,
skarb trafi w Twoje ręce. A potem – nad wodę
zajrzyj, by nad nią doznać spokoju, ochłody.
Nigdzie poza Powidzem nie ma takiej wody!

Powidz leży w Wielkopolsce, w powiecie słupeckim,
w gminie Powidz, ok. 70 km na wschód od Poznania,
nad Jeziorem Powidzkim, na terenie Powidzkiego
Parku Krajobrazowego.

Początek wyprawy:

2

Przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
(ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1).

Założono tu dawniej piękne uzdrowisko:
park był tu, był i hotel, cudne kąpielisko.
Powstały też Łazienki (były wtedy w modzie),
zbudowane na lądzie, a po części w wodzie.

Na czym to polega?

W czasie wędrówki rozwiązuje się zadania i zagadki, które doprowadzą do ostatniego punktu, w którym czeka na uczestnika zabawy skrzynia skarbów
z pamiątkową pieczęcią. Odcisk pieczęci w miejscu
na skarb jest poświadczeniem ukończenia wyprawy.
Na zakończenie można się też wpisać do księgi pamiątkowej (Księgi Questowiczów).

Pomost stał spacerowy, długi niczym molo,
na nim tłumy letników: parami i solo.
Wśród rozrywek: orkiestra, radio, polowania,
tenis, łodzie, dancingi, nauka pływania.
Na północ teraz zmierzaj drogi przyjacielu,
a gdy ujrzysz trybuny dla kibiców wielu,
nie zwlekając powędruj schodami ku górze,
by po chwili już stanąć na Zamkowej Górze.

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka Odznaka
Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka
Odkrywców Tajemnic”.
Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Tu, gdzie teraz widzisz miejsce na ognisko,
jest relikt wieków średnich – stożkowe grodzisko.
Dawniej istniał też pomnik ku powstańców chwale,
zniszczony przez nazistów w haniebnym zapale.
Inną drogą zejdź z góry do parku z powrotem,
by tam ścieżką na północ zmierzać znowu potem.
Może dasz się dziś skusić na ryb degustację,
kiedy ujrzysz przed sobą zacną restaurację?
Jej nazwa nie od jabłka, ale od nazwiska
dawnego kierownika „Powidza Uzdrowiska”.
Jeśliś ciekawy, jak się zwała na początku,
wpisz tutaj litery we właściwym porządku.
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Quest pozwala odkryć niektóre tajemnice Powidza,
szczególnie z czasów zaborów, walki o niepodległość
w okresie powstania wielkopolskiego i rozwoju uzdrowiska w pierwszej połowie XX wieku.

Gdzie to jest?

W lewo po promenadzie podążaj wytrwale,
obserwując po drodze na jeziorze fale.
Później wejdź do ośrodka sportu, wypoczynku,
i nad wejściem znajdź nazwę krągłego budynku.
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Czas przejścia: ok. 60 minut
Opiekun wyprawy: Anna Wiatr, Biblioteka Publiczna
Gminy Powidz, tel. (63) 277 63 52
(pn., śr., pt. 11-18, wt., czw. 8-15, VII-VIII pn.-pt. 8-15),
bibliotekapowidz@interia.pl
Autorzy: Anna Wiatr, Piotr Basiński
Mapa: Tomasz Michalski
Ilustracje: Archiwum H. Gazińskiej, archiwum
U. Smeten, Archiwum Map Wojskowego Instytutu
Geograficznego 1919-1939 (www.mapywig.org)
Partnerzy:
Biblioteka Publiczna Gminy Powidz
www.powidz.naszabiblioteka.com
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego
www.zpkww.pl
Opieka merytoryczna i projekt serii:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu
www.wbp.poznan.pl
Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questy.com.pl
www.questing.pl
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