
 

Na mapie czerwonymi okręgami  

zaznaczono punkty kontrolne (PK). 

Do każdego z nich zadano pytanie. 

Odpowiedzi na pytania, 
jako potwierdzenie przebycia trasy,  

należy dostarczyć 

do organizatora. 

Opracowanie trasy: Aleksandra Warczyńska, Dariusz Mazurek 

Kreślenie mapy: Dariusz Mazurek 

Aktualność: marzec 2022 r. 

wersja 1.1 

  Na przełomie XIX i XX w. rozpoczęto poszukiwania miejsca, gdzie mogłaby się doskonalić w boju armia 

  pruska. Miejscem, które spełniało wszystkie oczekiwania było leżące nad Wartą Biedrusko. W 1898 r. 

  Albrecht von Treskov sprzedał swój majątek armii, która urządziła tu wojskowe miasteczko, będące 

  zapleczem dla powstałego nieopodal poligonu. Powstały wtedy nie tylko baraki dla żołnierzy, ale i wieża 

  ciśnień zaopatrująca obiekty w bieżącą wodę, elektrownia parowa, kuźnia, poczta, szpital, kwatery dla 

  kadry i kasyno oficerskie. Szkolenie oraz działania na poligonie oficjalnie rozpoczęto 19 lipca 1901 roku. 

  Zadanie to powierzono doświadczonemu dowódcy, pruskiemu generałowi piechoty Friedrich Karl von 

  Stülpnagel. Upamiętniając to ważne dla wojska wydarzenie, w centralnym miejscu obozu postawiono 

  kolumnę z pruskim orłem, opisując i uwypuklając wiodące daty oraz ogólne informacje. Dziś, choć 

  wiele z tych obiektów zmieniło swoje przeznaczenie, to ciągle na pobliskim poligonie słychać strzały 

  i obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu.  
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Do przejścia: 2,3 km 

Do odwiedzenia: 20 PK 

Z Dreptusiem po Biedrusku 

W cieniu poligonu 
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Wycieczka nr 097 
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Legenda: 

 pomnik 

 krzyż 

 figura religijna 

 wieża ciśnień 

 inny obiekt 
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Z Dreptusiem po Biedrusku/W cieniu poligonu 

PK 1 
Budynek Starej Wagi – obecnie, w nieco przebudowanym budynku, mieści się kawiarnia.  

Ile motyli przysiadło na jego ścianach? 

PK 2 

Skwer z pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom 7 PSKW. Pułk stacjonował w Biedrusku od 1938 r. i stąd wyruszył 
do walki z Niemcami. Za bohaterską postawę jego 63 żołnierzy odznaczono Krzyżem Virtuti Militari, a 162 Krzyżem 
Walecznych. Pomnik odsłonięto w 1982 r. i jest to już trzecia lokalizacja, w której stoi. Tablica informacyjna. 

W jakiej skali wykonano mapę Biedruska?  

PK 3 
Dawna kuźnia – niezbędny element każdej jednostki wojskowej bazującej na koniach jako środku transportu i sile pociągowej. 
Po wojnie przez wiele lat funkcjonowała w obiekcie restauracja. Obecnie obiekt coraz bardziej niszczeje. 

Jaka liczba pojawia się po skrócie Kdtr. (komendantura)?  

PK 4 

Pierwotnie w tym miejscu stała kolumna zwieńczona charakterystycznym pruskim orłem z rozpostartymi, skierowanymi do 
dołu skrzydłami, dziobem zwróconym na północ i łbem udekorowanym królewską koroną. W takim stanie pomnik dotrwał 
do 31 grudnia 1918 roku, to jest do dnia przejęcia Biedruska przez powstańców wielkopolskich. Na początku lat 20. XX 
wieku na kolumnie ustawiono, ufundowaną ze składek żołnierzy i mieszkańców, stojącą do dziś figurę Maryi. 

Na ilu słupkach wspiera się metalowe ogrodzenie figury?  

PK 5 
Mural przedstawiający żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. 

O której godzinie sportretowano żołnierzy? (patrz wieża ciśnień)  

PK 6 
Metalowa kula sygnałowa podnoszona kiedyś, gdy na poligonie odbywały się ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji.  

Jaki kształt ma kamienny chodnik prowadzący do ustawionego obok masztu flagowego?  

PK 7 

Wieża ciśnień. Wzniesiono ją w 1902 roku z cegły, w stylu historyzmu niemieckiego. Na jej szczycie umieszczono 
czterostronny zegar, który w czasach, gdy ćwiczący żołnierze nie posiadali zegarków, wybijał kwadranse i godziny. Wysoka 
na 31 m wieża funkcjonowała do 1993 r. Od 2007 r., jako jedna z najbardziej okazałych wież wodociągowych Nadodrza została 
wpisana do rejestru zabytków. 

Ilu żołnierzy pozuje na tle budynku wieży na przedwojennej fotografii?  

PK 8 
Piętrowy budynek kompleksu koszarowego 8605. 

Jakie litery występują w godle inwestora przebudowy ogrodzenia kompleksu koszarowego?  

PK 9 
Dwie kamienne ozdobne kolumny ustawione przy drodze do kasyna. 

Na planie jakiej figury je wykonano?  

PK 10 
Teren parafii św. Wawrzyńca. Dzwon. 

Jaki przydomek nosi tutaj Maryja?  

PK 11 
Budynek koszarowy przeznaczony dla kompanii sztabowo-gospodarczej. W czasie okupacji zaadaptowano go na szpital,  
a od 1964 r. mieści się w nim szkoła podstawowa. 

Ile schodków trzeba pokonać, aby wejść do piwnicy?  

PK 12 
Odwach, czyli tzw. „stara poczta”. Budynek powstał w latach 1899-1900, w ramach budowy pruskiego obozu wojskowego, 
przy czym funkcję placówki pocztowej i stacji telegraficznej poszerzono z czasem o wartownię garnizonową z aresztem.  

Ile okien wychodzi na stronę parku?  

PK 13 
Budynek sztabowo-mieszkalny dla Komendy Garnizonu – obecnie funkcjonuje w nim przedszkole. Plac zabaw. 

Jakiego koloru są koła lokomotywy?  

PK 14 
Krzyż i kapliczka z początku wieku. 

Kto ufundował krzyż?  

PK 15 

Narodowy Panteon Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Powstały z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 
w zamierzeniu twórców ma się on stać miejscem, w którym będzie można zyskać wiedzę o Powstaniu oraz oddać hołd 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do odzyskania przez Wielkopolskę wolności.  

Z jakich dwóch miejscowości fotografie powstańczych cmentarzy trafiły na tablice?  

PK 16 
Narodowy Panteon Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

Z jakiej miejscowości pochodzili sfotografowani skauci?  

PK 17 

Pochodzący z lat 1877–1880 neoklasycystyczny pałac wzniesiony przez Ludwika Hunha dla Albrechta Ottona von Treskowa.  
W wyniku kłopotów towarzysko-rodzinnych, w 1904 r. Albrecht von Treskov został zmuszony do sprzedaży majątku, który 
zakupiła armia niemiecka, szukająca w tym czasie dogodnego miejsca na duży poligon wojskowy. 

Jaka data została wyryta na północno-zachodnim narożniku budynku? 

PK 18 
Kamienna altana ogrodowa. 

Ile rowków ma każda z kolumn?  

PK 19 
Zabytkowa drewniana altana parkowa.  

Na ilu słupach wspiera się dach altany?  

PK 20 
Kasyno oficerskie. O wielkości tego, remontowanego obecnie obiektu niech świadczy fakt, że jego sala bankietowa mogła 
jednorazowo pomieścić blisko 500 biesiadników. 

Ile okien znajduje się na północnym fragmencie ściany?  

 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: trip.poczta@onet.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób,  
które przebyły trasę na stronie internetowej http://dreptuś.pl 
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