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Idź w stronę, gdzie tablica informuje,
że w Chraplewie właśnie się znajdujesz.
Dalej swe kroki kieruj w kierunku parku dużego,
ceglanym murem od drogi oddzielonego.
Przy bramie dom ogrodnika misternie zdobiony,
choć budynek wiekowy, wygląda, jak nowy.
Przy domu budyneczek bluszczem opleciony,
w tajemnicze wieżyczki jest zaopatrzony.
Policz je i zapisz słownie. Może ta wiedza się przyda,
kiedy chraplewski skarb będziesz odkrywał?
Lecz nie daj się zwieść pozorom i licz wytrwale,
bo niektórych wieżyczek nie widać doskonale.
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Idź przed siebie, aż do dróżki, co się z nią krzyżuje,
widok dworku ziemiańskiego Twój trud zrekompensuje.
Myśmy do niego w śmigus-dyngus ze śpiewem chadzali,
jaja i gorzałeczkę do kuszki*, którą niosła
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To pałac von Hardtów, przez nich był wzniesiony,
reprezentacyjnym placem wokół otoczony.
Okrążaj budowlę w prawo, koło masztów staniesz,
z tego miejsca pałac wygląda wspaniale.
Spójrz w górę na dach pałacu. Któż to na nim siedzi?
To
9
okolicy z wysoka pilnuje, bacznie wszystko śledzi.
Podobny w nazwie zwyczaj w gminie był znany,
przez panie z przedszkola i dzieci jest nam przypomniany.
Wieziemy tu kogucika,
dajcie jajek do koszyka
Dajcie jajek choć ze cztery,
A do tego ze

Uporałeś się z zadaniem? W dalszą ruszaj drogę,
przez bramę do parku i podziwiaj tam przyrodę!
Ścieżkę w prawo wybierz sobie, maszeruj wytrwale,
zieleń drzew Cię osłoni w deszczu i w upale.
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sery dla kogucika!

Hej! dziewczyny i chłopaki, wędrowcy strudzeni,
pieśń wam zaraz o Chraplewie chyżo opowiemy.
Ta polska, nieduża, z tradycjami wieś stara,
na wilgotnym gruncie wieki temu powstała.
Możni panowie przez wieki ludem tu rządzili,
Polacy i Niemcy – swój ślad we wsi zostawili.
Dzisiaj na długi spacer z Siwkiem zapraszamy,
o dawnych zwyczajach chętnie poopowiadamy.
Kim jest Siwek wielkanocny wnet się dowiadujesz,
kiedy znaki QR kodu telefonem rozkodujesz.
Przeczytaj uważnie opis naszego zwyczaju,
byś zagadki mógł rozwiązać w parku i na dróg rozstaju.
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Zostaw teraz pałac roślinność podziwiając,
do wielkiej bramy prosto zmierzając.
Maszeruj w stronę wioski wzdłuż płotu długiego,
słupkami na pola równo podzielonego.
Przy każdym polu stawiaj w kratkach znaki,
gdy doliczysz czterdziestu, most nie byle jaki!
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Obejdź dworek dookoła. Z tyłu między gankami,
jest tabliczka adresowa zapisana z numerkami.
Który numer ma budynek w adresie przypisany?
Zanotuj tą liczbę poniżej literami.
26
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Wróć teraz do parku, gdzie drzewa cień rzucają
i ścieżką w prawo na spacer zapraszają.
Po chwili przed Tobą budynki w parku majaczą.
Pójdź w tamtą stronę, one kierunek Ci wyznaczą.
Jeśli brama otwarta – wejdź na podwórze,
tam zabudowania dawnej stajni stoją całkiem duże.
Tu była wozownia hrabiego von Hardta,
choć dziś zaniedbana – uwagi Twej warta.
W budynkach obok dziś uczniowie wiklinę wyplatają,
z ich rąk w niepublicznej szkole, piękne przedmioty
powstają.

Wyprawę rozpocznij tam, gdzie krzyż stoi przydrożny,
gdzie do Wąsowa i Głupoń udać się może podróżny.
Krzyż stanął w 1945 r. z radości, że koniec wojny,
wykonał go pan Maciaszek, postawił chraplewski
lud hojny.

Kieruj się w stronę pałacu, spoglądaj na dachu ozdoby,
aż znajdziesz chorągiewkę z datą zakończenia budowy.
Zapisz liczbę słowami, jak wskazują kratki.
To jest rozwiązanie tej małej zagadki.

Rzeczka Mogilnica pod kamienną płynie drogą,
most tu był od dawna, abyś suchą nogą
przejść na drugą stronę mógł bezproblemowo.
Jeden, dwa, trzy, cztery- liczyć potrafisz być może,
ale czy wiesz, jak kiedyś w chraplewskim liczono dworze?

*kuszka – koszyk, kobiałka

Oprócz Powstańców, strażaków też uhonorowano,
i wóz bojowy w akcji ładnie odwzorowano.
Markę samochodu i z rejestracji numery
zapisz poniżej w kratki, jest ich więcej niż cztery.
20
Idź w lewo drogą brukowaną, co dawne dzieje pamięta,
gdy osiem słupków miniesz, szlak Twój w lewo skręca.
Zacisznie tu, pięknie, domy bliźniacze w szeregu,
zwolnij nieco kroku, nie zwiedzaj tego w biegu.
Wszystkie drzwi domów jednako zdobione
7

a okna uroczymi zamykane
11
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Oj, gwarnie na ulicach wioski bywało,
kiedy młodą dziewczynę za mąż wydawano.
W przeddzień wesela znajomi pulter urządzali,
przed domem panny młodej gary i szkło na szczęście
młodych rozbijali.
W rewanżu panna młoda plackiem częstowała,
pan młody zaś wódeczką – ot, tradycja cała,
która po dzień dzisiejszy w Chraplewie się ostała!
Cyfry z rejestracji dodaj do siebie i przemnóż przez dwa
Wynik numer domu z dwoma zagadkami Ci da!
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sześćdziesiąt kopą nazwano,
ciekawe jakie jeszcze liczby swe zyskały miano.
Co to znaczy tuzin szybciutko odszukaj,
dodaj doń szóstkę i domu takiego poszukaj.
Na budynku z cegły z tabliczką czerwoną
ważną we wsi osobę w ten sposób oznaczono.
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Pod wodzą Korzboka-Łąckiego chłopi się skrzyknęli,
za wolność Wielkopolski w Powstaniu zawalczyli.
„Razem możemy więcej” – chraplewianie powiedzieli
i na budynku OSP na ich cześć mural umieścili.
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ochoczo ładowali.
START

Powstańcom Wielkopolskim powstał w podzięce,
za to, że sprawy Polski wzięli w swoje ręce.

Dalej maszeruj, wokoło spoglądaj,
po lewej muralu uważnie wyglądaj.

Znajdź budynek nr

, a na jednym jego szczycie,
c d

są inicjały właściciela wioski wykonane należycie.
15
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A z drugiej strony data budowy założenia folwarcznego,
zapisz tę datę, może przydać się do czegoś.

Na krańcu ulicy, za wielką bramą,
zespół folwarczny z zabudową murowaną.
Powstał on w końcu wieku XIX,
zbudowany przez Hardta- właściciela ówczesnego.
Wracaj powoli, a po lewej stronie znajdziesz urządzenie,
przy którym niejedno plotkarskie padało zwierzenie :)
Tu się ludzie ze wsi często spotykali
i nowinki wszelkie między sobą wymieniali.

Do ich otwarcia szyfru potrzebujesz,
który w prosty sposób sam wygenerujesz.
Zsumuj cyfry z daty budowy założenia folwarcznego,
od tego odejmij ilość kamieni z kręgu przypompowego.
Wynik pomnóż razy dziesięć- załatwiona sprawa,
tak kresu dobiegła chraplewska wyprawa!
+
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Na łuku skręć w prawo i na chodnik znów w prawo,
wracaj do wioski, by cieszyć się zabawą.
Dwa dodaj do liczby kamieni przy pompie,
za domem z tym numerem coś ucieszy Cię ogromnie.
Rozglądaj się bacznie, tam za płotem wiata,
wejdź na ten teren, to nie koniec świata.
Tam
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skarb skrywają, a gdy
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– tajemnicę odsłaniają!
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Przy krzyżu na skraju wsi, przy rozjeździe dróg na
Nowy Tomyśl i Głuponie.
Samochód można zaparkować w parku przy
szkole.
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Wyprawa opowiada o tradycjach i ciągle żywych
zwyczajach regionalnych, które do dzisiaj są
kultywowane w Chraplewie.

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 poświadczeniem zakończenia wyprawy. W Księdze
Questowiczów, którą znajdziesz w skrzyni możesz
zostawić swój wpis i podzielić się z innymi uczestnikami wrażeniami z wycieczki.
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Uważaj, by swawolne dzieci tu nie wybiegły!

1

TEMATYKA

NA CZYM TO POLEGA?

i cegły.
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Chraplewo leży w zachodniej części Wielkopolski,
w pow. nowotomyskim, ok. 55 km na zachód od
Poznania.

Miejsce na skarb
PARTNERZY:

Na zdobywców Wielkopolskich
Questów czeka Odznaka Krajoznawcza PTTK
„Wielkopolskie Questy – Odznaka
Odkrywców Tajemnic”. Szczegóły na
www.regionwielkopolska.pl
Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questy.org.pl
www.questing.pl

Chraplewo 2022
www.regionwielkopolska.pl

Z Siwkiem
po Chraplewie

POCZĄTEK QUESTU
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Dalej maszeruj, gdzie dróg skrzyżowanie,
idź prosto, a wnet dostaniesz kolejne zadanie.
Po prawej masz płot zbudowany
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U podstawy pompy szukaj kamieni w kręgach ułożonych.
Policz ile w najmniejszym zostało umieszczonych
22

+

GDZIE TO JEST?
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