
QUEST 

 „ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ PRZEZ PARKOWO I SŁOMOWO” 
 
 

- odkryj mało znane osobliwości przyrody i kultury tych miejsc. 

START:      Parking przy parku wiejskim  
               naprzeciw głównego wejścia do Szkoły w Parkowie. 
 
META:       Park w Parkowie. 
 
DŁUGOŚĆ SZLAKU: ok.10 km 
 
CZAS PRZEBYCIA:  90 min. 

Fot. D. Mąderek 



Rys. Monika Kukla 



Teren nasz z wielu skarbów jest znany: 

Kościół w Parkowie wyjątkowy, na planie koła budowany 

I Kościół w Wełnie, który ślub Wybickiego pamięta, 

Obok niego rezerwaty: „Wełna” i „Promenada” piękna. 

W Słomowie Pałac Turnów zabytkowy 

I „Buczyna”, w której rośnie stary las   ukowy. 

Lecz dziś do poznania innych skarbów zapraszamy, 

Bądź uważny i cierpliwy podróżniku kochany. 

Fot. B. Cisowski 

Fot. B. Cisowski 

Fot. B. Cisowski 



Na końcu ścieżki, gdy rozwiążesz hasło, 
Nazwa osobliwej rośliny ukaże się jasno. 
To storczyk, który rośnie w „Buczynie”, 

Wsiadaj więc na rower, niech czas ci ciekawie upłynie! 
 
 

Drogi podróżniku, żeby quest zacząć - stań na chodniku, 
lecz nie na tym przy szkole, przejdź przez jezdnię koniecznie, 

lecz uważaj i zrób to bezpiecznie! 

Fot. www. zpkwl.gorzow.pl 
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Popatrz na naszą szkołę, Patrona mamy słynnego, 
Twórcę Maz   rka Dąbro   skiego Józefa Wybickiego. 

W niej jest klucz skrywany, do wiedzy, którą przyswajamy. 

Fot. K. Dominiak 

Na zewnątrz, pod dachem, inny klucz się znajduje. 
Widzisz go? Świetnie, gdyż drogę Ci wskazuje.  



Fot. B.A. Jeran 

Na skrzyżowaniu musisz skręcić w prawo, 
Zrób to ostrożnie, ruszaj się żwawo! 

Teraz jedź drogą na wprost przed siebie, 
Kościół masz za plecami, patrzy na Ciebie. 

Bądź ostrożny na drodze,  
Stoi przed Tobą na jednej nodze, 
Żółty znak drogowy i kościół miejscowy. 



Droga wiedzie prosto, po obu stronach domy, 
Przed nimi trawniki ładnie skoszone. 

Po niedługim czasie, musisz być skupiony, 
Wypatruj celu, patrz uważnie w prawą stronę. 

Ujrzysz cztery drzewa, wysokie    aszt   nowce, 

Wzbijają się w niebo, jak miejskie wieżowce. 
W środku, między nimi, Krzyż jest schowany, 

Duży, drewniany, przez swych strażników pilnowany. 
Posadzono czterech wojów, by opieką go otoczyć, 

Żeby chronił ludzi przed tym, co by mogło ich zaskoczyć. 



 
 

Droga lekko skręca w prawo i trochę za zakrętem, 
Znajdziesz miejsce zielone, przez człowieka niemal nietknięte. 

Zjedź na lewo, znajdziesz tam niezwykłe drzewo… 

Oto w  erzba, ku Tobie pochylona, w powitalnym geście, 

Rozkłada swe ramiona. 
 
 
 

Podejdź do niej i posłuchaj… na wietrze cicho szeleści, 
Opowiadając dawne opowieści. 

Gdy już nasyciłeś zmysły wierzby urodą, 
Ruszaj dalej przed siebie asfaltową drogą. 

Ruszaj dalej, jedź tą samą drogą,  
Po lewej wypatruj, przygodę nową. 

Miniesz z prawej strony, silosy blaszane, 
A może przez olbrzyma beczki układane… 



Droga łagodnie skręca w prawo, jedź nią bez wahania, 
Aż dotrzesz do  skrzyżowania. Na skrzyżowaniu przejedź prosto, 

Droga lekko skręca w lewo, dalej prosto, drzew aleją, 
Stoją z lewej i z prawej i do Ciebie się śmieją. 

 
 

Bądź czujny, bo za drzewami, musisz skręcić w prawo! 
Znalazłeś drogę? Brawo! Drogą polną pod górkę, 
Na skraj lasu, pomalutku… Masz dużo czasu. 
Ruszaj śmiało, bo choć dotrzesz zmęczony, 
Widokiem z góry, będziesz zachwycony. 

Zadanie czeka tam – poszukaj w oddali szkołę nam! 



 
Ruszaj w prawo, lecz się nie rozpędzaj, 

Bo za zakrętem, jadąc drogą  prostą od Parkowa, 
znajdziesz Maryję, co w fioletowym b   ie się chowa. 

Stoi tam figurka, kwiatami przybrana, 
Matka Chrystusowa Niepokalana. 

Wróć tą samą, piaszczystą drogą, 
Aż do asfaltu – po przygodę nową. 



Podążaj dalej, w tym samym kierunku, 
Wypatruj krzyża podróżniku, 

Znajdziesz go stojącego, w świe   ko   ym zagajniku. 
 

Ponad 600 lat temu  kościół wzniesiono, 
Na pamiątkę tej budowli, krzyż dziś postawiono. 
W zagajniku odnajdziesz kamienne fundamenty, 
Na nich stał niegdyś drewniany kościół święty. 



Chcąc ruszyć dalej, questu wyzwaniem, 
Musisz zawrócić, lecz tylko kawałek. 
W prawo, w dół,  droga prowadzi, 
jedź nią powoli, do celu zaprowadzi. 
Z lewej mijasz park dawnego pałacu, 

Dalej kościół zielenią otoczony, 
Potem cmentarz, a po prawej 
P   mnik poległym poświęcony. 

Fot. B.A. Jeran 



Z górki na pazurki i po prawej, 
Na zakręcie drogi, stoi punkt nowy… 
Bądź ostrożny, by Ci drogi nie zajechał z lewej –  
Jakiś pirat drogowy! 
Grusza tajemnicza zakrętu pilnuje, 
Jest naprawdę niezwykła – to Ci gwarantuję! 
Ma malutkie owo   e, a w swych konarach skrywa, 
Bujną gęstwinę, z gałęzi czuprynę  
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Po lewej stronie jezdni, równo ze znakiem, 
Znajduje się droga, odtąd będzie Twoim szlakiem. 

Jedź nią prosto, aż ujrzysz przed sobą, 
Zbiornik sztuczny, otoczony płotem, wypełniony wodą. 

Stoisz przy gruszy? Czas dalej wyruszyć. 
Skręć pod górę w lewo, Twym kierunkowskazem, 

Suche, ścięte drzewo. 
Jedź główną drogą, z prawej i z lewej, 
Drzewa się kołyszą, ptaki śpiewają, 

Naprzemiennie z ciszą. 
Podziwiaj uroki słomowskiej przyrody 

Wkrótce zwieńczenie Twojej przygody. 
Przed Tobą skrzyżowanie, wybierz drogę w prawo. 

Jedź główną drogą, jak mapa każe, 
Na wprost wkrótce, kościół się ukaże. 

Gdy już żadne drzewo widoku kościoła nie zasłania, 
Zwolnij, bo tu będzie kierunku zmiana. 

Po prawej miniesz pole, a za nim za świerkami, 
Znajdziesz znak zielony z dwiema strzałkami. 

Fot. D. Mąderek 



Przed zbiornikiem droga w prawo prowadzi, 
na której końcu z lewej strony, 
jest 100 letnia remiza, w której stał wóz og   iow   . 
 

Teraz musisz w prawo ruszyć drogą, 
Asfaltową, już nie szutrową. 



Lecz nie wsiadaj na rower, poprowadź go przez chwilę, 
Z prawej strony ujrzysz dawnej kultury drobinę. 

Magazyn, gdzie dawniej objazdowe mieściło się kino,  
Wszyscy się w nim zbierali i kroniki filmow    oglądali. 

Tam też mieszkańcy Parkowa, 
Podziwiali X muzę, z każdym filmem od nowa. 
Teraz już pożegnaj kina opowieści, ruszaj gdzie przedostatni, 
Punkt na mapie się mieści. 



Na pierwszym rozwidleniu drogi, skręć w lewo, 

Niech tam pedałują Twoje nogi. 

Otoczony pa   ką wod   ą  

Z prawej stoi strony, nieduży staw zielony. 



Czas zakończyć quest niestety, ruszaj dalej, wprost do mety. 
Miń boisko, jedź wzdłuż drogi, z prawej ujrzysz widok błogi. 

Oto widzisz cel podróży, park lokalny, niezbyt duży. 
Tutaj drogi zakończenie, a skarb niech będzie, 

Trudów wynagrodzeniem! 
Hasło:  

Wykorzystaj 4 litery wyrazu pierwszego, 
Opuść 2 pierwsze, szóstą i siódmą, dodaj „a”-zgadłeś?  

Tam szukaj skarbu swego! 



           Ukryty pod ławką 
SKARB:  
           Pieczątka o średnicy 5 cm 



PRZYSTANKI NA TRASIE  
„ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZEZ PARKOWO I SŁOMOWO” 

PARKOWO  -  wieś sołecka położona w województwie wielkopolskim, powiecie 
obornickim i gminie Rogoźno, na skraju Puszczy Noteckiej. Pierwsza wzmianka pisana  
o miejscowości pochodzi z 1391 roku. Najcenniejszym zabytkiem jest barokowo-
klasycystyczny kościół parafialny pw. NMP Królowej Świata i św. Małgorzaty zbudowany 
w latach 1780-1802 na planie koła z centralnie umieszczoną kopułą. Związany z 
Parkowem był Józef Wybicki – autor „Mazurka Dąbrowskiego”, patron miejscowej szkoły 
podstawowej i gimnazjum, wykonawca testamentu Franciszka Rostworowskiego, na 
mocy którego zobowiązał się do dokończenia prac budowlanych przy wspomnianym 
kościele. 

SŁOMOWO – wieś sołecka ok. 3 km od Parkowa, w której zachował się wpisany do rejestru 
zabytków zespół pałacowy Turnów złożony z pałacu, parku i oficyny. Ok. 3 km na południowy 
wschód od Słomowa położony jest rezerwat leśny „Buczyna”, który chroni jeden z najpiękniejszych 
lasów Wielkopolski. 



Przydrożne krzyże nigdy nie były stawiane przypadkowo, 

znajdowały się w miejscach ważnych, np. przy kościele lub w 

centrum wsi, wyznaczając jej punkt centralny, powstawały na 

obrzeżach osad wyznaczając ich granicę lub na rozstajach dróg 

żegnając podróżnych.  Nie znamy dokładnego powodu, dla 

którego postawiono Krzyż przy drodze do Słomowa. Możemy 

jednak przypuszczać, że jest to Krzyż wytyczający granice wsi. 

Jest również możliwe, że upamiętnia on nagłą śmierć jakiegoś 

mieszkańca Parkowa , wierzono bowiem, że taka dusza zazna 

spokoju, kiedy zostanie postawiony przydrożny Krzyż. Mógł też 

być wzniesiony w podzięce za otrzymane łaski lub upamiętnia 

zmarłych w czasie wojny czy zarazy. Do zwyczaju należało 

sadzenie przy krzyżach drzew, zdobienie go kwiatami i palenie 

przy nim świec, stąd być może cztery kasztanowce.  

1. PRZYDROŻNY KRZYŻ 



Po lewej stronie drogi, bliżej Słomowa, wśród pól, 

znajduje się miejsce, które można określić mianem 

użytku ekologicznego. Znajdująca się w niewielkim 

zagłębieniu łąka otoczona krzewami i drzewami to 

z pewnością miejsce, gdzie mogą schronić się 

bezkręgowce i mniejsze kręgowce. Stojąca na skraju 

piękna, ciekawa wierzba, niczym strażnik miejsca, 

pochyla swe konary nad łąką. 

2. WIERZBA PRZY UŻYTKU EKOLOGICZNYM 



Pomiary: 
•Wysokość drzewa – ok. 13,5 m. 

•Wysokość  

   na jakiej wyrastają pierwsze konary – 1,6 m. 

•Obwód na wysokości 1,3 metra – 4,7 m. 

•Średnica na wysokości 1,3 metra – 1,5 m. 

 

Rys. Monika Kukla 



Góra Michałowska ma ok. 118 m n.p.m. , jest to najwyższe wzniesienie tego terenu  

i wspaniały punkt widokowy na najbliższą okolicę.  

Z powodzeniem można zobaczyć panoramę okolicznych wsi: Parkowa, Boguniewa i Słomowa.  

Można, przy ładnej pogodzie, poszukać np. oddaloną o kilka kilometrów Szkołę w Parkowie.  

Na wzniesieniu dawniej znajdowało się Michałowo. Hodowane były tam: owce, źrebaki  i cielaki. 

Znajdował się tam jeden dom, jedna obora i jedna stodoła.  

3. GÓRA MICHAŁOWSKA 



Kapliczka wybudowana została prawdopodobnie 

przed II Wojną Światową z inicjatywy nieżyjących 

już mieszkańców Słomowa - Państwa Koczorowskich. 

Gospodarze ci budowali pomieszczenia gospodarcze  

i z pozostałego materiału postawili kapliczkę.  

Figurka Matki Bożej otoczona jest krzewami bzu,  

co dodatkowo nadaje urokliwości temu miejscu. 

4. KAPLICZKA W SŁOMOWIE 



W Słomowie, przy Probostwie, znajduje się drewniany Krzyż  na górce usypanej z kamieni, a tuż 

za Krzyżem zagajnik świerkowy. Wchodząc między świerki można dojrzeć pozostałości 

fundamentów. W miejscu tym w okresie od XIV do XIX wieku stał drewniany Kościół, a wokół 

niego cmentarz, pamiątką są tylko kamienie w ziemi.. Drewno, które zostało po rozebraniu 

Kościoła wykorzystano przy budowie Kościoła w Białężynie, natomiast w Słomowie 

wybudowano Kościół  w zupełnie innym miejscu. Tuż przy zagajniku postawiono 6 - metrowy 

Krzyż mniej więcej w miejscu, gdzie znajdował się ołtarz, na pamiątkę 600 – lecia Parafii  

w Słomowie. Kilkadziesiąt metrów dalej rozpoczyna się kompleks lasów bukowych zwany  

„Buczyną”. 

5. ZAGAJNIK ŚWIERKOWY W SŁOMOWIE 



Wiele przechodzących czy przejeżdżających osób nie wie, 

że to dziwne, ogromne drzewo to zdziczała grusza. 

Znajduje się ona przy skrzyżowaniu dróg na Słomowo, 

Boguniewo i Parkowo. Wśród jej konarów można dostrzec 

dziwne „miotły” z rozrośniętych gałęzi. Czy to nowa 

siedziba czarownic? Nie wiadomo. Według legendy, 

dawno, dawno temu, przy drodze między Parkowem, a 

Słomowem, znajdowało się dziwne drzewo, na którym 

spotykały się czarownice. Drzewo ścięto i problem 

czarownic zniknął. A może tylko przeniosły się nieco 

dalej? 

6. TAJEMNICZA GRUSZA 



Pomiary: 
 
•Wysokość drzewa – ok. 15 m. 

•Wysokość  

    na jakiej wyrastają pierwsze konary – 1,7 m.  

•Obwód na wysokości 1,3 metra – 3 m. 

•Średnica na wysokości 1,3 metra – 0,96 m. 

 

Rys. Monika Kukla 



Zabytkowa, ponad stuletnia remiza, znajduje się przy obecnej nowej, wybudowanej w latach 50-tych 

na 2 wozy strażackie. Blisko jest plac rekreacyjno - kulturalny przy wiejskim amfiteatrze oraz 

wiejska sala.  

W tym niewielkim budynku był przechowywany zabytkowy wóz ogniowy, który obecnie znajduje się 

w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie.  W latach 70-tych - 80-tych ubiegłego wieku 

pełniła rolę magazynu środków ochrony roślin dla rolników ze wsi, a obecnie jest to magazyn sprzętu 

rolniczego. 

7. STARA REMIZA W PARKOWIE 



Po drugiej stronie, naprzeciw starej remizy, znajduje się magazyn, który jest obecnie własnością 

prywatną. Niewielu już pamięta, że dawniej było to miejsce, gdzie przyjeżdżało kino objazdowe. 

W budynku zbierali się mieszkańcy wsi, by dowiedzieć się ciekawych informacji z kraju  

i ze świata – oglądano kroniki filmowe, dyskutowano, wspólnie spędzano czas.  

Miłośnicy X muzy mogli oglądać ówczesne filmy. 

8. STARE KINO 



W Parkowie znajdują się dwa stawy - jeden blisko jednostki OSP, a drugi w centrum wsi.  

Tego typu zbiorniki kopano tam, gdzie zagrożenie pożarowe było wysokie, a w danej miejscowości 

nie było rzeki czy innego zbiornika wodnego. Pełniły funkcje punktów czerpania wody. Z biegiem 

lat, wraz z rozwojem urządzeń przeciwpożarowych stawy takie przestawały być potrzebne. 

Często zbędne i niekonserwowane, nieczyszczone zbiorniki przeciwpożarowe stawały się 

zbiornikami śmieci. Działo się tak w latach 90tych ubiegłego wieku.  

9. STAWEK W PARKOWIE 

Mieszkańcy wsi Parkowa jednak nie pozwolili na zasypanie stawu w centrum wsi. Został pogłębiony,  

w pewnym stopniu zarybiony (w stawku znajdują się takie ryby jak: karaś, płoć, karp, wzdręga, kiełb). 

Prace te wykonała miejscowa jednostka OSP. Stawek stał się miejscem wypoczynkowym i rozrywkowym 

(na Św. Jana puszczano tam wianki) oraz skarbem przyrody.  

Obecnie niemal cały brzeg porośnięty jest pałką wodną, w której schronienie znajdują bezkręgowce i płazy. 



Park został utworzony w 1919 roku staraniem ówczesnego kierownika Szkoły Powszechnej w Parkowie 

Stanisława Polczyńskiego. Posadzono wówczas 27 lip. Ilość drzew ma przypominać o mieszkańcach 

Parkowa, którzy zginęli w czasie I Wojny Światowej. Park utworzono na miejscu dawnego placu wiejskiego 

służącego mieszkańcom wsi, znajdującego się w centralnym miejscu Parkowa – naprzeciw głównej bramy 

Kościoła i pomiędzy dwoma budynkami szkolnymi – jednym z roku 1867 i drugim z lat 1909 – 1911 

(rozbudowany, w 1988 roku wzniesiono obecną szkołę). 

10. PARK WIEJSKI 

Obecnie park obejmuje wiele 

różnych gatunków roślin takich 

jak: lipa drobnolistna, klon 

zwyczajny, świerk pospolity, 

modrzew europejski, robinia 

akacjowa, dąb szypułkowy oraz 

ogrodzony plac zabaw dla dzieci. 

Jest idealnym miejscem na lekcje 

przyrody – uczniowie uczą się 

tutaj rozpoznawać pospolite 

gatunki drzew, oglądają za pomocą 

lup owady (mrówki, kowale 

bezskrzydłe) i pająki.  

Szukają na korze pierwotka (glon) 

oraz porostów. 

 

W grudniu 2015 roku w parku ma zostać postawiony głaz  

z tablicą pamiątkową upamiętniającą  twórcę parku  

i poległych żołnierzy. 
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