
Kapliczka ta rzekomo,
Dawniej tak mówiono,
Przed pożarem strzec lasu miała
I zadanie swe dzielnie spełniała.

Boska co tu do dziś stoi
            3      
Lasu chętnie pilnuje jak przystoi.

Drogą dalej ruszajcie,
Chodnika poszukajcie.
Ciągle uważajcie na samochody
Co tu jeżdżą i mogą wam narobić szkody.

Teraz kolejne zadanie przed wami,
Policzcie lampy od początku chodnika, idąc dużymi  
                                                                            krokami.
Dom z numerem trzydzieści dwa
Wskazuje koniec waszego liczenia.

Liczbę wpiszcie sobie w kratkę
I nie zapomnijcie o niej przypadkiem.

Po prawej stronie las ciągnie się ten sam,
Kiedyś zawody odbywały się tam.
Kolarze na górki się wspinali 

I złote   zdobywali.
                                      1

Wpatrujcie się dalej w las zielony,
Idźcie chodnikiem z lewej strony.
Łyse drzewo co piorun złamał zobaczycie,
Zaraz opowiem wam o tym obficie.

Drzewo rosło sobie ładnie,
Aż tu nagle deszcz jak spadnie,
Coś mocno huknęło 
I do połowy drzewo zgięło.

A tu już  zawody odbyć się miały,
Lecz plany organizatorki zmienić musiały.
Na dwa dni później je przełożyły 
I gdy słońce zobaczyły, niezmiernie się ucieszyły.

Numer domu poszukajcie 20-sty,
To znak dla was jest oczywisty.
Zacząć musicie po obydwu stronach liczyć balkony
Co posiadają balustradę do ochrony.

Wskazówkę taką wam dam 
Abyście nie pomylili się tam.
Jeden dom trzy balkony ma,
Zliczcie je wszystkie raz, dwa.

Liczycie i liczycie, 

A liczbę sobie na końcu zapiszcie .
Kiedy przejdziecie zakręt w lewo zwrócony
Skończycie liczyć balkony.

Wasz sokoli wzrok
Widzi pewnie zakręt w bok,
Przy łuku po lewej stronie dom wybudowany,
Przyjrzyjcie się jego strukturze – jest cały niemal

.
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Od tego domu 25 kroków wykonajcie
I pod tabliczkę z nazwami ulic się udajcie.
Wybierzcie tabliczkę co nazwisko ma w treści,
Przeczytajcie co na niej się mieści.

Zsumujcie lamp i balkonów liczbę
I w nazwisku z tabliczki ją kolejno odliczcie.
Zobaczycie jaka kryje się tam litera,

Kratkę zapełni wam tu i teraz .
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Tym samym traktem pieszym podążajcie
I białą zebrę podeptajcie.
Wędrujcie dalej chodnikiem szarym
I przejdźcie pasy w kolorze białym.

Szkoła przed wami stoi niemała
Co na 1000-lecie Polski powstała.
Do drzwi szklanych śmiało podejdźcie
I popatrzcie na tabliczki wiszące nad wejściem.

Poczytać trochę wykażcie chęci,
Aby co tu się mieści zatrzymać w pamięci.
A znajduje się tu podstawówka,
Gdzie uczy się każda mądra główka.

Przedszkole też mieści się w tym gmachu,
O czym świadczą obrazki w oknach tuż przy dachu.
Jeszcze jedna jest tu szkoła,
Dla starszych uczniów zgoła.

Obejrzeliście krzyż już cały
I kawał czasu wam zleciał niemały,
Szlakiem czerwonym ruszajcie w drogę
Lewą idąc stroną – daję wam przestrogę.

Od drzewa gdzie czerwony szlak zaznaczony
Przejdź około 70 kroków, tam cel twój ustawiony
I nie patrz się na niego tak

Bo to jest przecież .
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Idź dalej asfaltem na wprost,
To jedna z piękniejszych szos.
Po chwili na zakręcie się zatrzymajcie
I Czerwoną Łąkę poznajcie.

Tu w dawnych czasach bitwa się rozegrała, 
A cała ziemia krwią żołnierzy spływała.

Po prawej stronie piękny las,
Już wpatrzyć się w niego czas.
Szukać trzeba kapliczki co jest mała, 
O której babcia legendę mi opowiadała.

W Wielkopolsce, gdzieś pośrodku
Niedaleko Jarocina 
Leży sobie wieś przemiła,
Która zwie się Wilkowyja.      

Wioska wcale nie tak mała
Różne czasy przeżywała,
Jej historia sięga wieków
Więc do sedna przejdźmy człeku.

Z malowniczego Jarocina
Droga wiedzie do Konina,
Lecz ty gdy przekroczysz most
Nie jedź drogą tuż na wprost,
Tylko w lewo na krzyżówce śmigaj śmiało,
A historię poznasz całą.

Krzyż drewniany w lesie przy asfalcie stoi, 
Więc zatrzymajcie się tu mili moi,
Z samochodu wysiadajcie, 
Start wycieczki zaczynajcie.

Do krzyża teraz podejdźcie
Przeczytajcie wszystko i obejdźcie

Bo on na pamiątkę jest
                                                                                            4
Których Napoleon wrócił do macierzy.                         

ul. Powstanców Wielkopolskich



Że to chyba rozpoznacie,
                                                 2
Bo z tabliczki nad wejściem przeczytacie.

Traktem pieszym znów podążajcie,
Po wyjściu ze szkoły w prawo skręcajcie.
Powstańców Wielkopolskich idziecie ulicą,
Która przecina całej wsi lico.

To droga co zakrętów ma niemało
I nie wiadomo dlaczego ich tu tyle powstało,
Św. Wojciech tutaj przechodził
I grzeszników do kościoła w przeciwną stronę zwodził.

Podążajcie dalej prosto
Wypatrujcie dwóch mostów.
Przejdźcie mostem tym starym 
Przez powódź tej rzeki wytrzymałym.

Ta rzeka latem jest mała,
Ale zimą często wylewała.
Tym samym kajakom przepłynąć dała
I okolice piękną pokazała.

Z mostu pod górkę się udajcie,
Przechodząc przez drogę uważajcie.
Drogą w stronę lasu pospieszajcie,
Nawet ostatnią lampę przy betonowym płocie  
                                                                          omijajcie.
Leśną ścieżką dosyć szeroką
Wspinajcie się wysoko.

Teraz idźcie tą ścieżką cały czas 
I podziwiajcie zielony las.
Na końcu ścieżki szumi rzeka,
Zejdźcie na dół skarb na was czeka.

Na wysepce, która przed wami 
Iwaszkiewicz pisał czasami,
Bo kto mądry to wie,
Że o młynie napisał opowiadanie.

Ścieżyną zmierzajcie w lewą stronę,
Wypatrujcie budki dla ptaków zrobionej.
Tam wasz skarb ukryty,
Przenieście litery podczas wędrówki zdobyte.  
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Nie dziwcie się czasami, 
Bo rzeka co przed wami
Lutynia zwie się właśnie,
Jak mówię do was w haśle.

Jeżeli jesteście ciekawi,
Idźcie ścieżką dalej, niech was to nie trawi,
Bo tam młyn stoi okazały
Przez Iwaszkiewicza opisany.
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