
Zapamiętaj nazwiska, przepisz trzecie i siódme, 
a rozwiązanie hasła na końcu nie będzie trudne.
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Jest też koło szkoły nasz kolejny świątek,
tu św. Antoni zawsze ma porządek.
Gromadzi dzieciaki podczas majowego 
i mieszkańców wioski w czasie święconego.
Trzyma w ręku lilię, małego Jezusa,

a za pasem do naszego „rebusa”.
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A teraz kilka wersów z humorem traktujemy
i z uśmiechem na twarzy maszerujemy. 
Bo mamy też i inne atrakcje we wiosce.
Przylatują tu do nas każdego roku na wiosnę. 

Dalej idziesz prosto – są po lewej stronie,
ptasie domki na słupie w eko – odsłonie. 
Latem spacerowanie jest niebezpieczne, 
bo ptasie odchody są tu dynamiczne. 

Jednak każdy bocian widzi w tym ochłodę, 
gdy niejedna biała kupa zdobi jego nogę. 
To naturalne w bocianiej wegetacji
– działa jako system termoregulacji. 

Miejsce na gniazdo boćki tu wybierają 

i na dom z dachem (kolor)
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                                                                        spoglądają.
Kierunek Twej drogi to mniejsze numerki,
na każdym z tych domów przecież są cyferki.
Wiec teraz 20 jest do poszukania,
dawniej to miejsce bochenków wytwarzania. 
Pomyśl, gdzie się to robi do dnia dzisiejszego, 
wpisz w kratki nazwę do hasła końcowego.
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Stań tyłem do budynku i poszukaj wzrokiem,
popatrz tuż za płotem, lecz nie pod obłokiem.
Stoi tam obora i na niej w ukryciu
kilka liczb i liter, które pomogą w hasła odkryciu.
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Choć skrót ten z harcerstwem może się kojarzyć, 
to jednak inicjały tych, co umieli tu gospodarzyć. 
Nazywali się Zofia i Hipolit Pawełczykowie, 
a data mówi o roku ich domu budowie. 

Przed kolejnym domem kapliczka Serca Jezusa postawiona.
Na dole data – rok, w którym była wystawiona.

To podziękowanie za szczęśliwy powrót z wysiedlenia
rodziny Dziasków – ks. Franciszka efekt wymodlenia. 

Sam kapłan w obozach koncentracyjnych przebywał,
w „Pamiętniku czasu pogardy” wspomnienia opisywał. 
Choć tak wiele przeszli, Ojczyznę chlubili,
właśnie to co czuli, tutaj umieścili. 
Wytęż wzrok i popatrz tuż nad napisami,
Matka Boska była i jest teraz z nami. 

Dla Ciebie zagadka jest do rozwiązania,
troszkę z liczbami będzie figlowania.
Zsumuj cyfry, które na datę się składają.
Wynik wpisz poniżej – kolejne literki się odkrywają.
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A ta część wioski „chłopską” nazwana była,
za szkołą się zaczynała, a na domu „16” kończyła.
Gospodarze nadal tutaj mieszkają
i dzięki swoim płodom nieźle się trzymają.

Gdy dojdziesz do rozwidlenia, wybierz właściwą drogę,
oznaczoną mniejszą cyfrą, tam zabierz swoją załogę.
Choć kończy się tu asfalt – nadal trwa przygoda, 
oby dalej sprzyjała w wyprawie pogoda.

Ta część wioski „pańską” nazywana,
przez wiele wieków pięknie utrzymana.
Jeśli szczęście dopisze, spotkasz stado koni,
a kolor ich sierści ma nazwę od małych gryzoni.

Po Twej lewej ręce park dworski się zaczyna,
niegdyś ładny i zadbany, dzisiaj to ruina.
Pałac w 1905 r. przez Hermanna Sentflebena zbudowany,
później w ręce syna Oskara przekazany.

Hermann wziął za żonę pewną wybrankę serca,
działał w Śremie jako poczmistrz – przedsiębiorca.
Dokupił folwark – zbudował wozownię i stajnię,
ale najpierw założył tam także ceglarnię.

A żona tym terenom nazwę nadała,
bo takie same jak folwark – imię posiadała.
Gdy pojedziesz dziś do Śremu – znajdziesz bez problemu,
by je poznać – musisz zbliżyć się ku hasłu końcowemu.

Skręć w lewo w najbliższą drogę polną,
do skarbu daleko, więc może być wolno. 
Bądź uważny, między krzewami kolumna wysoka ukryta, 
a przy niej kolejna zagadka do hasła jest wyryta. 

Pokonaj kilka stopni odważnie do góry,
sprawdź, czy może stamtąd dosięgniesz do chmury?

Powiązane z nami nazwiska w wielu rodach,
ich ciała w całej Polsce spoczywają w grobach. 
Rodzina Skrzetuskich sobie tutaj włada,
tego nazwiska ominąć po prostu nie wypada.

Ciekawostkę taką należy dopowiedzieć, 
że Mikołaj Skrzetuski herbu Jastrzębiec
był pierwowzorem Jana Skrzetuskiego
z „Ogniem i mieczem” noblisty wielkiego. 
Inny z tej rodziny, imieniem Ludwik obdarowany,
za wzorowego gospodarza w Zaborowie był uznawany.

Ty tak sobie idziesz, mijasz domów wiele,
tych naprawdę starych mamy tu niewiele.
Dla zwrócenia uwagi jeden z prawej strony,
numerem 37 został oznaczony.

Część naszej wioski razem z tym budynkiem, 
nazywana była kiedyś „kozim rynkiem”.
Ci, co tu mieszkali, biedę wciąż klepali,
by wyżywić rodzinę, kozy i króliki hodowali.

Czerwony budynek stoi w środku wioski,
kiedyś było słychać w nim przepiękne piosnki.
W 1908 roku był wybudowany
i jako szkoła przez lata użytkowany.

Wiemy jednak teraz, drogi podróżniku,
to czego nie spotkasz w żadnym podręczniku.
Wcześniej u nas była szkoła w innym miejscu,
katolicką zwana, choć kształciła po niemiecku.

Na ścianie budynku pamięć uwieczniona
– tablica o wysiedleniu rodzin zawieszona. 

Za borami, za lasami, 
leży wieś między polami.
Zaborowo się nazywa,
do odwiedzin gości wzywa!!!

Wieś jak wioska, nie ma co,
domów mamy tu ze sto. 
Lecz historię, daję słowo, 
mamy całkiem kolorową. 

Są krzyże przydrożne i figury we wsi,
jest ich razem siedem – tyle co tydzień pomieści.
Każdy postawiony w innej intencji, 
lecz nie ma między nimi żadnej konkurencji. 

Od Sroczewa, po lewej, jest nasz pierwszy świątek,
to jest START i Waszej drogi dobry początek.
Metalowy krzyż, trójlistny w ramionach,
prośbę o ziemię i płody trzyma w „dłoniach”.

Był kiedyś drewniany, pięknie ozdobiony,
w okresie wojennym w ukryciu zostawiony.
Stojąc twarzą do niego, podpowiedzieć mogę,
że prawa ręka wskazuje Ci dalszą drogę.

Idź więc asfaltem aż do skraju lasu,
znajdziesz tam chodnik, więc nie marnuj czasu.
Rozwidlenie dróg, by ściągnąć przysłonę,
teraz dla odmiany wybierz lewą stronę.

Wieść o Zaborowie wcześnie się zaczyna,
bo w XIII wieku opactwo Cystersów władzę tutaj trzyma.
Potem częste zmiany, przegląd rodów polskich:
Sapińskich, Konarskich, Kościelskich, Janowskich.



Droga historyczna tutaj prowadziła
i poczta konna przesyłki woziła. 

Jeśli quest dalej kontynuujesz, 
to znaczy, że drugiej pieczęci poszukujesz. 
Krótka i zwięzła będzie wskazówka. 
Rusz głową niczym mądra sówka. 

Idź na wały, przy drugim zejściu skręć w lewo,
Droga doprowadzi Cię do punktu startowego.
Żółto czerwone barwy jednego budynku
są wytyczną – opuść przy nim wały bez wysiłku.

Spacerkiem podążaj od rzeki się oddalając,
podziwiaj naturę, tekst powoli czytając.
Na trójstopniowym podeście krzyż osadzony, 
w podziękowaniu za ocalenie od powodzi postawiony. 

Poszukaj wokół niego skarbu ukrytego, 
a w nim drugą pieczęć do pola jasnego.
Jest ona bonusem dla uczestnika wytrwałego, 
ale i zachętą do rozwiązania questu następnego!!!

Ale najpierw nazwisko fundatorów przeczytaj
i literki do hasła śmiało chwytaj!
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Ta kolumna Białą Figurą we wsi nazywana,
a z nią pewna legenda jest powiązana.
Tu mieszkańcy modlili się o wsi uratowanie,
postawiona w dziękczynieniu za wody zatrzymanie.

Ale jeszcze jedna historia z tym miejscem jest związana
– ks. Stanisława Wiśniewskiego – „wędrującego kapłana”.
Praktyki takie w okresie Kulturkampfu były zabronione
– karą długoletniego więzienia najczęściej obarczone.

Ksiądz został na swej posłudze przyłapany
i cudem długi wyrok był mu darowany.
Inna legenda wśród mieszkańców się zrodziła, 
że postać bez głowy nocą tu straszyła. 

Próbowała wziąć w objęcia – każdy miał stracha, 
opowieści o zjawach trwały długie lata. 
Był też duch kundla i nijakiej Ewy,
widać, że wyobraźnia miała tu wielkie potrzeby. 

Gdy w czasach zaborów prom przez Wartę kursował,
pewien konspirator tu dezerterował.
Opadłszy jednak z sił – schwytany i zgładzony,
mały krzyż na miejscu pamięci został ustawiony.

To właśnie obok figury stoi wspomniany świątek,
jego odnalezienie to skrzyni skarbów początek. 
A więc poszukaj pieczęci i odbij na swojej karcie,
możesz tu zakończyć albo iść dalej uparcie. 
Przepisz literki znad każdej cyferki, 
do kratek same wskoczą Ci literki!

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Rozwiązane hasło w Śremie się znajduje, 
z żoną Sentflebena – Heleną związek pokazuje. 

Drogą, na której stoisz, możesz dojść do Warty,
teren wokół jest dla wszystkich otwarty.
Flora bogactwem tu zaskakuje, 
a świat zwierzyny roślinom dorównuje. 

Dziś przez rzekę przejść nie można,
choć kiedyś przeprawa ta była drożna. 

Tematyka
Podczas wyprawy poznasz historię wsi, jej tradycje, 
przydrożne świątki oraz legendy i ciekawostki.  
Quest przeznaczony jest dla piechurów, ale również 
dla rowerzystów. 

Gdzie to jest?
Zaborowo to miejscowość położona w gminie Książ 
Wlkp, ok. 60 km na południe od Poznania. 

Start:
Przy metalowym krzyżu, po lewej stronie wjazdu do wsi 
od strony Sroczewa.

Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy poruszaj się według wskazówek, 
które zaprowadzą Cię do skarbu. Rozwiązując zagadki, 
zbierzesz literki do hasła końcowego. Skarb ma wymiar 
symboliczny. Kiedy go znajdziesz, odbij na swojej kar-
cie w wyznaczonym miejscu – jako dowód ukończenia 
questu. Wpisz wrażenia do księgi wypraw znajdującej 
się w skrzyni. 
Po znalezieniu pierwszego skarbu możesz zakończyć za-
bawę z questem lub powędrować dalej. Jeśli kontynu-
ujesz, postępuj zgodnie z wskazówkami, a w nagrodę 
dotrzesz do kolejnej skrzyni ze skarbem.

Czas przejścia i rozwiązywania questu:  
I część ok. 1h + II część ok. 1h

Długość trasy: I część trasy ok. 2 km + II część 
trasy ok. 3 km

Tekst: Beata Szymańska, Koło Gospodyń Wiejskich 
Zaborowo
Konsultacje: Monika Bulińska, Anna Michalak
Mapka: Mateusz Mielcarek
Opiekun wyprawy: Beata Szymańska, tel. 695876464
Opieka merytoryczna i projekt serii: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka Odznaka 
Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka 
Odkrywców Tajemnic”.

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Zaborowo,  
okolice  
i nieodkryte  
tajemnice

Partnerzy:

Zaborowo 2021

Więcej questów znajdziesz na:  
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.org.pl, 

www.questing.pl

Projekt questu został zrealizowany w ramach zada-
nia publicznego pn. „Sukces kobiecy dawniej i dziś”, 
współfinansowany przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego (www.unia.srem.com.pl)

Zadanie publiczne jest współfinansowane  
z budżetu Gminy Książ Wlkp.


