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Obrót w tył i chodu, do pasów idziemy, 
przez które sobie bezpiecznie przejdziemy. 

Chodź dalej w lewo; bacznie się rozglądaj, 
a przed przystankiem domu z jedynką wyglądaj.
Przyjrzyj się dobrze, cóż za osobliwa bryła, 
jak wieść gminna niesie, młynarzowi za dom służyła.

Gdzie młynarz pracował, nikt już tego nie wie,
czy miał wiatrak, czy w młynie zboże mielił drzewiej. 
Coś jest na rzeczy, bo młynkiem domek jest zwany, 
jak pamięcią sięgają tutejsze babcie i mamy.

Dalej do stodoły idź chodnikiem, ale nie pod murem,

a stodołę tę z cegły i
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                                                          wzniesiono  tu z trudem.

Na kolejnych pasach, choć braknie ochoty, 
przejdź, lecz uważaj na pędzące tutaj samochody.
Tam na skraju pola, stań w trawie, przy kamieniu, 
przeskocz przez rów zgrabnie i nie pytaj czemu!

Głaz tam ułożono z polecenia pana Kwileckiego,
by oznaczyć granicę rozległych włości jego.

Kierunek wskazywał do wioski
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w kamieniu wyryte odkryjesz to słowo. 

Teraz przez pasy na szlak wrócić wypada
i w lewo iść dalej – taka moja rada. 
Po kilku krokach skręć ochoczo w prawo,
między betonowe ściany wyruszając żwawo. 

Tam w płocie po prawej przęsła policzymy
i wynik w kratkach szybko umieścimy.
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                                                                                        (słownie)

Za chwilę się zanurzysz w lipową aleję, 
która do bramy prowadzi – taką mam nadzieję.

Stoją tu przed Tobą, słupy wielkiej bramy,
na nich dwaj wąsacze, motyw to jest znany. 
Na wysokości brzucha są tutaj ozdobą. 
dwa długie przedmioty złączone ze sobą.
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Spójrz jeszcze w prawo, co tam jest za płotem? 
Wielki spichlerz stoi, co ma wiele okien. 
Kto te małe zliczy, niechaj głośno wrzaśnie, 

ich wprawiono, żeby było jaśniej.
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Teraz na plac dworski cichutko wejdziemy, 
dzieci swoje tutaj dobrze pilnujemy.
Niech ten fragment trasy idą z rodzicami
i trzymają ich mocno swoimi rączkami.

Podejdźmy gdzie po prawej zdobione wazy z kamienia, 
Na czym one stoją? Jak to się odmienia?

To  głęboka, stąd wodę czerpano,
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konikom w cebrzykach do picia podawano.

Stań na środku dziedzińca, przymknij trochę oczy, 
piękny widok w wyobraźni zaraz się roztoczy.
Na wprost stał pałac, od parku z wysokimi kolumnami, 
po bokach otoczony zgrabnymi oficynami.

Mąż Barbary – Stefan, majątkiem zarządzał, 
chłopów pilnował, wszystkiego doglądał.
Hodował zwierzęta, wełnę sprzedawał, 
mleko na masło i sery przetwarzał.

Wyciął tutaj stare aleje topolowe
i w to miejsce posadził drzewa owocowe.
Wybrukował drogi, pola też zdrenował, 
budynki gospodarcze również wybudował.

Hrabiego Franciszka także wspomnieć muszę
który artystyczną miał od dziecka duszę.
Obdarzony talentem, rzeźbił i malował, 
z polskimi artystami kontakty pielęgnował.

Jeśli chcesz poznać twórczość tego Kwileckiego,
udaj się w Ostrorogu do kościoła parafialnego.
Jego ręką rzeźbiona jest Droga Krzyżowa,
w odwrotnej kolejności niż zwykle na ścianach zawieszona.

Bywali w Dobrojewie malarze i rzeźbiarze, 
Franciszek za coś płacił, coś dostawał w darze.
Zamówił u Kossaka obraz z końmi u wodopoju, 
ten malował go pilnie i w trudzie i znoju.

Gdy do zapłaty przyszło, drobne wyniknęły kłopoty, 
Kwilecki w kasie nie miał, ani parę złotych!

Witaj w Dobrojewie, Questowiczu drogi, 
by poznać miejscowość, szykuj swoje nogi.
Chętnie Ci opowiem, historię tej wioski,
żebyś tu powracał, choćby z końca Polski.

Przed wiekami wieś ta w możnych rękach była, 
aż wreszcie w 1737 r. do Kwileckich trafiła.
Okoliczne ziemie Dobrojewszczyzną nazwano, 
a w centrum wsi pałac wybudowano.

Kwileccy dobrze tu gospodarzyli, 
majątek do rozkwitu doprowadzili.
Zapisali się w historii Stefan i Barbara, 
mocno się kochali, dobrana była to para.

Dziadkiem Barbary był gen. Jan Henryk Dąbrowski, 
o którym usłyszysz, gdy zaśpiewasz hymn Polski.
W domu odebrała patriotyczne wychowanie, 
z którego wynikało jej późniejsze działanie.

Przed Tobą dom z cegły czerwonej wymurowany, 
na szkołę elewek przez Barbarę został zbudowany.
Elewkami były przyszłe w dworach służące, 
dobrze swoją pracę i obowiązki znające.

Nauka w szkole aż trzy lata trwała, 
a na koniec każda świadectwo dostawała.
Dwa lata się uczyły gotowania oraz sprzątania pokoi, 
potem prania i tego, co każdej służącej przystoi.

Wreszcie szycia i kroju i pracy w mleczarni, 
ale też w kuchni dla państwa i dla czeladzi.
W trzecim roku elewki specjalność wybierały 
i w sztuce tej jednej się udoskonalały.

Po skończonej nauce łatwo pracę znajdowały, 
a od pani Kwileckiej rekomendacje dostawały.
Ponad sto elewek szkołę tę ukończyło, 
dzięki czemu na dobrą pracę w dworach trafiło.

Drugą pasją Franciszka była hodowla koni, 
rączych Arabów, których wiatr nie dogoni.
Chciał wyhodować konia szlachetnego, 
do służby w kawalerii i do pracy na roli zdolnego.

Pierwsze konie do gry w polo tu wyhodowano, 
dumny hrabia chodził oglądać je co rano.
Franciszek w PeWuKę* zaangażował swój majątek,
a to kłopotów Dobrojewa był dopiero początek.

Zaciągnięte długi i kryzys światowy, 
mecenat kultury, a może i łowy,
postawiły majątek na skraju przepaści, 
z trudem go odratowano z wielkiej zapaści.

I tak się życie we dworze toczyło,
raz było do płaczu, przeważnie zaś miło.
Rozejrzyj się na boki, tam dwie oficyny, 
o których za chwilę trochę pomówimy.

Przodkowie Franciszka obie zbudowali, 
w piętrowej goście hrabiostwa nocowali.
Numer jest nad drzwiami, raczej oczywisty,
więc go odczytaj, nim się całkiem zniszczy

12 13

W drugiej oficynie dniem i nocą życie tętniło,
stąd jedzenie do pałacu się przenosiło.
Balkon piękny w górze, nad wszystkim góruje, 

na nim inicjały, kto je odgaduje? Litery
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Zapytacie zdziwieni rozglądając się po placu, 
dlaczego są oficyny, a nie ma pałacu?
W czasie wojny Kwileccy uciekać musieli, 
Niemcy cały majątek bez pardonu zajęli. 

Nieuczciwy zarządca zrobił nadużycia, 
wiele ciemnych sprawek miał on do ukrycia.
Po to ogień podłożył, pałac płomienie strawiły, 
ruiny budynku jego machlojki zataiły.

Wyjdźmy z podwórka, póki pieski chrapią, 
bo jak nie wyjdziemy, za nogawkę złapią.
Bramę minęliśmy, w prawo zwrot do parku, 
wejdziemy po drodze do ciemnych zakamarków.

Dziś park opuszczony, nikt go nie obrabia, 
dobrze, że nie widzi już tego pan hrabia. 
Idź prosto do miejsca, gdzie urządzenia techniczne, 
na płocie tabliczki z zakazami są liczne.

Jedna tylko obrazkowa, jasno informuje, 

że zakaz
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                                                                   tu obowiązuje.

Chodź dalej ścieżką, na krzyżówce w prawo, 
w cieniu drzew wiekowych poruszaj się żwawo.
Po kilku krokach przed jakąś ruiną staniemy,
po obu stronach ścieżki jej fragmenty odnajdziemy.
Fontanna tu była, ale już nie działa,
tu hrabianka Kwilecka dla ochłody siadała.



U Kwileckich 
w Dobrojewie

PARTNERZY:

www.regionwielkopolska.pl

GDZIE TO JEST?

Dobrojewo - wieś w powiecie szamotulskim,  
w gminie Ostroróg, ok. 70 km na północny 
zachód od Poznania.

TEMATYKA

Wyprawa opowiada o Dobrojewie i jego miesz-
kańcach, w czasach, kiedy wieś należała do 
rodziny Kwileckich.

POCZĄTEK QUESTU
W centrum wsi, na placu przy figurze św. Waw-
rzyńca, przy budynku nr 5.

NA CZYM TO POLEGA?

W czasie wędrówki będziesz rozwiązywał zadania 
i zagadki, które doprowadzą Cię do miejsca,  
w którym została ukryta skrzynia skarbów  
z pieczęcią. Odcisk pieczęci na ulotce jest po-
świadczeniem zakończenia wyprawy. W Księdze 
Questowiczów, którą znajdziesz w skrzyni możesz 
zostawić swój wpis i podzielić się z innymi uczest-
nikami wrażeniami z wycieczki.

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

40 min

Tu już nastał koniec, mojej opowieści,
więc do domów wszyscy, nieście dobre wieści,
że jest taka wioska, Dobrojewem zwana,
i że przez Was wszystkich, będzie pamiętana.
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Teraz wychodzimy z parku między bloki,
prosto do skrzynek pocztowych, nie skręcając na boki. 
Od czoła skrzynka innej barwy zawieszona,
wszystkie są niebieskie, a jedna czerwona.

Jaki na niej napis? Szybciutko go zanotuj,
i z zagadkami będziesz już miał dzisiaj spokój.
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Teraz w prawo chodnikiem, a na skrzyżowaniu,
jest druga figura. Popatrz sobie na nią. 
To św. Walenty patron obłąkanych,
ale także ludzi bardzo zakochanych,

Ornat w trzech kolorach zobaczysz za szybką, 
wg alfabetu zanotuj je szybko.

,
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Zróbmy zwrot do tyłu, przed oczami stoi,
komin od gorzelni, niech się nikt nie boi.
Ona jest nieczynna, od lat bardzo wielu,
więc nic nie skorzystasz, drogi przyjacielu.

Jeszcze kilka kroków, i znowu przeszkoda,
to przejście dla pieszych, tak prowadzi droga. 
Więc się rozejrzyjmy i przez szosę chybko,
by odnaleźć skarby, co ktoś ukrył szybko.

Rozejrzyj się wokoło, jesteś przy figurze, 
która sto lat stoi, a może i dłużej.
To św. Wawrzyniec, którego przed laty 
rzeźbę ufundował pewien pan bogaty.

To Adam Kwilecki, opowieść donosi, 
darował dwie rzeźby, ze swojej dobroci.
Na cokole znajdziesz tabliczkę z datami,
przysłoniętą być może wazonem z kwiatami. 

Z najstarszej daty, cyfrę ostatnią słowami, 
zapisz w krateczki poniżej, ale już literami.
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Gdy obejrzysz figurę dokładnie z każdej strony, 
skarb odnajdziesz i będziesz zadowolony.
Otwórz skrzynkę śmiało, szyfru użyj sprawnie, 
Na pieczęci zobaczysz jak tu było ładnie.

Do szyfru trzy cyfry teraz wykorzystasz:
dwie z numeru oficyny – sprawa oczywista.
I trzecia – ilość okien w spichlerzu, 

To koniec! Po sprawie! Jak amen w pacierzu!
Hasło jeszcze odczytaj, a dowiesz się tego, 
jak Ludwik Puget – rzeźbiarz nazwał Dobrojewo.
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