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NIEODKRYTE SZLAKI      
POWIATU KOLSKIEGO

GIMNAZJUM SOKOŁOWO
GIMNAZJUM POWIERCIE

Szlak rowerowy
Brdów – Koło – Powiercie -Grzegorzew

Długość trasy: ok. 40km.   
Czas przebycia trasy: ok. 4h

Sokołowo

Stąd zaczniesz swoją wycieczkę, podczas której będziesz 
rozwiązywać ciekawe zagadki. Czas na wykonanie zadania 

4 godziny. Po odgadnięciu wszystkich zagadek literki 
odpowiadające poszczególnym cyferkom przenieś do 

ostatniej tabeli questu by otrzymać hasło główne Twojej 
wyprawy
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Start

Sokołowo – Brdów
Wyruszamy w kierunku Brdowa

BRDÓW
Znajdź obiekt co góruje opodal jeziora dostojnie. 
Stoi wśród zieleni. Zagościli tam na dobre  z 
rozkazu króla Władysława, Paulini. Pierwszy 
zakon na ziemi kolskiej założyli. Jeśli znasz już 
odpowiedź, wpisz ją tu pod spodem.

2.

BRDÓW

KLASZTOR PAULINÓW
Rzymskokatolicki kościół parafialny
pod wezwaniem św. Wojciecha we 
wsi Brdów. Mieści się przy ulicy 
Kościelnej. Należy do dekanatu 
izbickiego. Kościół gotycki, 
murowany istniał już w 1399 r. 
Obecna budowla została 
wybudowana w stylu barokowym 
w XVII wieku. W latach 1913-
1914 została dobudowana 
neobarokowa kaplica boczna według 

projektu Józefa Dziekońskiego. Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej 
w Brdowie
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Ludzie chętnie w nim pływają
w jego sitowiu kaczki mieszkają.
Pływają po nim łódki, kajaki 
lecz lodowiec kształt mu dał taki.
Wpisz tę nazwę poniżej i ruszaj dalej  na południe 
– kierunek Koło

BRDÓW

4.

Brdów
JEZIORO rynnowe

• Jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie 
kolskim, w gminie Babiak, leżące 
na terenie Pojezierza Kujawskiego. Przepływa 
przez nie rzeka Noteć.

• Jezioro rynnowe w dorzeczu Noteci, położone    
18 km na północny wschód od Koła i 6 km           
na południe od Izbicy Kujawskiej. Brzegi                 
o zróżnicowanej wysokości, po stronie północno-
wschodniej zalesione.

JEZIORO BRDOWSKIE

Brdów – Wrząca Wielka
Udajemy się w kierunku Koła
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Są z przeszłości...

Choć niewielkie są majętne.

We Wrzącej Wielkiej się znajdują.

Niewidoczne, ukryte za pałacem wśród traw i szuwarów. 

Mówią o tym, co się kiedyś wydarzyło...

Co to jest? 

Wpisz hasło i przejdź dalej

Wrząca Wielka

1.

Wrząca Wielka
Ruiny zamku

Powstał on zapewne w XV wieku. Zachowały się dwie kondygnacje 

budowli, której przyziemie posiada grube mury (do 2 metrów). Lecz 
historia jego mało jest znana. 

Wrząca Wielka

W miejscowości Wrząca Wielka jest 
klasycystyczna budowla zbudowana na 
przełomie XVIII i XIX w. Budynek jest 
murowany z czterokolumnowym portykiem i 
trójkątnym frontonem.

DWOREK WE WRZĄCEJ WIELKIEJ
• Dwór we Wrzącej Wielkiej powstał w końcu XVIII wieku. Po 

drugiej wojnie światowej  jego właścicielem został 
Szymanowski. Kryty jest dachem czterospadowym. Budynek 
murowany, otynkowany. Zwrócony frontem w stronę 

zachodu. Parterowy z użytkowym poddaszem, 
czterokolumnowym portykiem zwieńczonym trójkątnym 

frontonem od frontu i pozornym trzyosiowym ryzalitem z 
tarasem od ogrodu. Otoczony był pięknym parkiem i fosą. 
W dniu 21.05.1945r. została otwarta Szkoła Podstawowa. 

Następnie był opuszczony, a w czasie obecnym jest 
remontowany. Dwór otoczony jest pięknymi łąkami i stawem.
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DWOREK WE WRZĄCEJ WIELKIEJ

Ruszaj dalej na Południe -przystanek Koło

Wrząca Wielka - Koło

Koło
Teraz ruszaj spacerkiem do głównej ulicy.  Szukaj drzewa na 
klombie, a pod nim kamienia. To słynny kolski Pomnik 
Przyrody. A jaki? - przeczytaj

Spadł z drzewa liść./pięknie się barwami mieni/, są na nim 
wszystkie kolory jesieni./ Listek się dzieli płatkami na pięć,/ Kwitnie od 
kwietnia do maja bo ma chęć.

/ Ten pomnik znajdziesz od Toruńskiej kolego, a gdy inaczej spojrzysz jest 

na Broniewskiego/ 

Wpisz poniżej
11.

E - KLON POLNY
Koło, skrzyżowanie 

ulicy Toruńskiej i 
Broniewskiego

o obwodzie 137 cm 
(u podstawy 273 cm)
i wysokości ok. 20 m



Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” 
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i 
Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

6

Ruszamy dalej w kierunku Warty. 
Przekraczamy most a tu w oddali widać piękny drewniany budynek, 
który dawniej ważną funkcje pełnił - zboża tam przetrzymywano.

Wpisz poniżej

3.

Znajdujący się nad Wartą pruski spichlerz, zbudowany został 
na przełomie XVIII i XIX wieku. Zachował się jako jedyny            
z kilkunastu, które stały dawniej nad rzeką – kilka zostało 
wyburzonych tuż po II wojnie światowej w związku z budową 
fabryki Zremb. Jest to budynek o konstrukcji sumikowo-
łątkowej, obecnie nie jest wykorzystywany do żadnych celów. 
W pewnym okresie odbywały się tam koncerty w ramach   
Koło Bluesa Festival.  Jest jednym z najstarszych zachowanych 
nieruchomych zabytków miasta Koła. Położony jest w pobliżu 
Mostu Warszawskiego. 22 września 1950 roku został wpisany 
do rejestru zabytków.

SPICHLERZ ZBOŻOWY 

SPICHLERZ

Przejedź przez następny most i skręć w prawo wzdłuż 
rzeki Warty

W zakolu Warty umieszczony, w malowniczej okolicy. 
Przez Kazimierza III Wielkiego wybudowany, od połowy 

XVI stulecia znacznie stracił znaczenie. Dziś tylko oglądać 
możemy ruiny i fragmenty zewnętrznych murów.

5.
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RUINY ZAMKU W KOLE
Zamek warowny wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego jeszcze przed rokiem 
1362. Zamek zabezpieczał drogę prowadzącą z Wielkopolski w kierunku Łęczycy 
przez dolinę Warty. Budowla znajduje się na sztucznym wzniesieniu w zakolu 
Warty. Budowla była średniowieczną typową fortecą, zbudowaną z cegły ale też 
przez wiele lat siedzibą starostów kolskich. Przez wiele wieków Koło, dzięki 
zamkowi, stanowiło ważny punkt warowny państwa polskiego na terenie 
Wielkopolski. Zamek bywał odwiedzany przez królów polskich, odbywały się w nim 
również zjazdy szlachty wielkopolskiej od 1433 roku. Zamek był przede wszystkim 
budowlą  o charakterze militarnym, to też przypuszcza się, że wyposażenie było 
raczej skromne. Być może bogatszy wystrój architektoniczny zastosowano               
w budynku na terenie zamku podczas rezydowania w nim księżnej Anny 
Sochaczewskiej. Od połowy XVI stulecia stracił znaczenie i zaczął popadać w ruinę. 
Dziś już możemy oglądać tylko fragmenty zewnętrznych murów, fundamenty wieży 
bramnej i dolną część drugiej wieży. Do rejestru zabytków ruiny zostały wpisane 17 
stycznia 1953 roku.

RUINY ZAMKU W KOLE

Powrót na Starówkę

• Na wyspie się znajduje, burmistrz tam króluje. Zegar 
na nim czas wskazuje i w centrum miasta się znajduje. 

13.

H - RATUSZ MIEJSKI W KOLE
Pierwotnie stał w tym miejscu potężny, drewniany dwór. W stylu gotyckim został wzniesiony 
w I połowie XVI wieku, na planie prostokąta. Wcześniej uważano, że powstał już w 1390 r.     
za życia pierwszego wójta kolskiego Jana Henryka. Wielokrotnie był przebudowywany -
ostatnio w XIX wieku według planów wybitnego architekta Henryka Marconiego. Wnętrza 
posiadały sklepienia barokowe, kolebkowe i krzyżowe. Zrealizowana w latach 1835-1837 
rozbudowa ratusza polegała na dobudowaniu od zachodu dwu nierównej długości skrzydeł. 
Skrzydło południowe, trójosiowe, było dłuższe, natomiast północne, jednoosiowe, krótsze. 
Skrzydło północne wyrównano do długości skrzydła południowego pojedynczym murem.    
Od zachodu wzniesiono również mur z bramą wjazdową, zamkniętą łukiem odcinkowym.     
W ten sposób stworzono regularny, harmonijny czworobok z małym dziedzińcem pośrodku. 
Okna dolnej kondygnacji otrzymały zamknięcie półkoliste, a górnej – prostokątne. 
Przeprowadzono wówczas także znaczne zmiany w wewnętrznym rozplanowaniu ratusza, 
zwłaszcza na pierwszym piętrze. W Kolskim Ratuszu 25 maja 1987 roku zawaliła się gotycka 
wieża, niszcząc południowe skrzydła. Po odbudowie wróciły do ratusza władze miasta – Rada 
Miejska oraz Urząd Stanu Cywilnego. W 2003 roku oddano do użytku odbudowaną wieżę,      
z której rozciąga się widok na miasto i okolicę, sięgający przy ładnej pogodzie do 30 km.
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RATUSZ MIEJSKI W KOLE

Podziwiamy nadal zabytki Starówki

Piękny gotycki budynek. Ozdoba miasta. Tu 
dawniej odbywały się sejmiki. Dziś pełni przede 
wszystkim funkcje sakralną. Takie obiekty 
budowano najczęściej w bezpośrednim 
sąsiedztwie rynku. Dawne określenie tej budowli 
parafialnej nadawano i stosuje się do dziś to…

10.

I – Kościół Podwyższenia Świętego 
Krzyża - kolska fara

Kolska fara jest typową budowlą gotycką. Został 
wybudowany na przełomie XIV i XV wieku.  Jest 
świątynią trzynawową,  z węższym i nieco niższym 
prostokątnym prezbiterium. Ze znajdujących się 
wewnątrz zabytków na szczególną uwagę 
zasługują:
późnorenesansowe sakramentarium z piaskowca 
(XVI wiek), ośmiokątna ambona     (XV wiek), 
płyta nagrobna Jana z Garbowa      (XV wiek).

KOLSKA FARA
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Dalej kierujemy się w kierunku przedmieścia
i podziwiamy najpiękniejsze pomniki przyrody w  

pobliskim parku miejskim. Poszukaj….

Drzewa dorastającego do 35m wysokości, o szerokiej 
rozłożystej koronie. Liście przypominają dłoń o kształcie 

klonu???

6.

Platan

o obwodzie 320 cm
i wysokości ok. 25 m

Następnie poszukaj…

Drzewa, które lasy wilgotne, mieszane on preferuje

/ Igieł nie ma, więc Cię nie pokłuje/

Koronę szeroką i rozłożystą ma. 

Pochodzi z Azji Wschodniej

O jakim to drzewie mowa?.......

8.

J – WIĄZ SYBERYJSKI

Wiąz syberyjski 

o obwodzie 

320 cm

i wysokości 

ok. 40 m.
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Również tutaj znajdziesz szlachetne drzewo, które…

Swoją posturą
respekt budzi wszędzie,
jesienią pod nim
znajdziesz żołędzie.

12.

Dąb szypułkowy

o obwodzie 324 cm 
i wysokości ok. 40 m

Opuszczamy park i dalej wzdłuż rzeki Warty wyruszamy 
w kierunku Powiercia

Spójrz na piękne meandry rzeczne 

Powiercie
Po drodze spotkasz okazały szlachetny pomnik przyrody.

Fachowa nazwa jego rodzącego orzechy zwane żołędziami

to….
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Dąb Szypułkowy

o obwodzie-500 cm
i wysokości 20 m

Jak się uda to możesz dostrzec liczne ptactwo żyjące 
nad Wartą

Powiercie – Grzegorzew
Wyjeżdżamy z Powiercia w kierunku 

Grzegorzewa

Grzegorzew

CHOĆ JEST STARY I DREWNIANY TO WSPANIAŁY. 

W CENTRALNEJ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONY.

LEKKO NA WZNIESIENIU , GODNIE GÓRUJE NAD OSADĄ

HASŁO DWUCZŁONOWE  - UWZGLĘDNIJ MATERIAŁ 
BUDOWLANY

7. 9.
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KOŚCIÓŁ W GRZEGORZEWIE

• Kościół Świętego Mikołaja w Grzegorzewie - rzymskokatolicki kościół 
parafialny we wsi Grzegorzew. Należy do dekanatu kolskiego. Obecna 
świątynia została wybudowana na miejscu poprzedniej w 1777 roku, a 
została rozbudowana w latach 1885 - 1888 poprzez dodanie wieży. 
Gruntowny remont został przeprowadzony w latach 1963-1966 i w 1971 
roku. Jest to największy kościół drewniany na Ziemi Kolskiej. Sama 
świątynia to budowla drewniana, posiada konstrukcję zrębową, z zewnątrz 
jest oszalowana i pokryta gontem. Wyposażenie kościoła to pięć 
neobarokowych ołtarzy z 2 poł. XIX w., po bokach głównego barokowe 
rzeźby. Na ścianie transeptu późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z XVI w. 
Dwie chrzcielnice; późnogotycka z piaskowca z napisem łacińskim (XVI w.) 
oraz rokokowa z 1. poł. XVIII w. Późnogotycki krucyfiks z XVI w. Okucia 
drzwi zostały wykonane w XVIII stuleciu. 

KOŚCIÓŁ W 
GRZEGORZEWIE

Grzegorzew - Sokołowo

Powrót do szkoły

HASŁO

A teraz rozwiąż hasło

M I S J A P R Z Y R O D A
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Pod kierunkiem Katarzyny Pawlickiej wykonali:

1. Gajda Beata
2. Król Nikola
3. Woźniak Jakub
4. Buczkowski Bartosz
5. Andrzejewska Paulina
6. Gołębiewski Adrian
7. Olszewska Julita
8. Rybarczyk Katarzyna
9. Dul Zuzanna
10. Perkowska Weronika
11. Pietrzak Monika
12. Woszczyński Dominik
13. Adamczyk Marcin
14. Kubiak Karolina
15. Rosiak Adrian
16. Rakowska Julia
17. Witaszek Ewa
18. Żywańska Kinga

19. Kwiatkowska Magdalena
20. Musiał Julia
21. Nowosad Wiktoria
22. Opas Adrian
23. Piasecki Bartosz
24. Sobolewska Wiktoria
25. Powietrzyński Wiktor
26. Andrzejczak Małgorzata
27. Gralak Monika
28. Janczak Aneta
29. Kos Zuzanna
30. Skibińska Zuzanna
31. Sobczak Aleksander Adam
32. Stachowska Oliwia
33. Szurgot Maja
34. Winkler Nikola
35. Zakrocka Dominika
36. Zielińska Katarzyna


