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TEMATYKA

Podczas wędrówki  zapoznasz się z zabytkami  znajdującymi się  na terenie 
Niepartu i Gogolewa, poznasz ciekawe fakty historyczne oraz zatopisz się w pięknej 
przyrodzie otaczającej oglądane obiekty.

GDZIE TO JEST?

Trasa wędrówki wiedzie przez Gogolewo i Niepart, wsie położone w gminie 
Krobia. Rozpoczyna się  w Gogolewie przed bramą wiodącą do pałacu i 
przepięknego parku.

NA CZYM TO POLEGA? 

Spacerujesz po Gogolewie i Nieparcie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w karcie 
questowej. Po drodze poznajesz historię wsi oraz rozwiązujesz zagadki.  U kresu 
wyprawy  ukryty jest skarb – schowek z pamiątkową pieczęcią. Odcisk pieczęci zrób 
w pustym polu karty questowej – będzie on potwierdzeniem ukończenia trasy.

DŁUGOŚĆ TRASY:

około 5 km

CZAS PRZEJŚCIA:

Około 2 godziny.

Wędrówkę czas zacząć , jeszcze jedna sprawa,

Dobrami , które chcecie  zobaczyć 

dzisiaj stadnina włada

i za porządek tutaj  odpowiada,

Więc  najlepiej moi mili byście swą wyprawę z nimi uzgodnili.

Witajcie śmiałkowie zacni, dzisiaj przygoda Was czeka!

Na dwór Czarneckich wiedzie Was droga – kamienna, daleka?

Przejdziesz tym brukiem wśród szumu krzewia, popatrzysz w górę-

Tam ptak zaśpiewa– zadanie pierwsze- wpisz nazwę drzewa,
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Które w alei skupione razem tworzą swoisty tunel.
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Tymczasem oczom dasz wiarę? Za nimi w dali…

Biały budynek – cisza! Bal trwa na sali –

Tam możny hrabia przyjmuje gości,

Jest  uśmiechnięty,  zdolny – bez złości,

Lecz nie przeszkadzaj dziś Marcelemu,

Niech w takt muzyki wirują pary,

Niech Florentyna zabawia damy.

Zostaw w spokoju duchy pałacu…

Popatrz gdzie stoisz? Jesteś na placu,

Wokół którego – drzew, krzewów krocie-

Jesienią pięknie mienią się w złocie.

Przed dworem państwa klomb okazały,

Wśród roślin stoi zegar 
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omszały,

Czasu nie mierzy ? Jakie to dziwy?

Ktoś tu z Czarneckich był przeszczęśliwy!

Gdy spojrzysz  teraz w lewo – zobaczysz,

Domek przy mostku , gdzie dawnymi czasy,

Mieszkał ogrodnik hrabiostwu oddany,

Dlatego park ten jest tak uporządkowany.
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Warto nadmienić , że Florentyna

– cały ten ogród tak  urządziła,

A dzisiaj, pewnie o tym już wiecie, 

to najpiękniejszy 

park krajobrazowy 

w powiecie.

Rosną tu  cisy ogromne,

magnolie wspaniałe, bukszpany,

Lipy , topole i ... niespotykane

Zamorskiej urody drzewo – tulipanowiec.

cis

tulipanowiec

Chcesz je zobaczyć ? Idź przed biurowiec,

Gdzie kiedyś była tam oficyna,

w której mieszkała służba prawdziwa.

Stoisz plecami do domu służby, 

idź nieco w lewo od tego drzewa egzotycznego,

Ścieżka brukowa Cię zaprowadzi  do podwórza przeogromnego,

gdzie pełno zwierza gospodarskiego.

Jeszcze nie koniec Waszej przygody, idźcie spokojnie - wprost do zagrody,

Kiedyś tam owce, konie  i świnie – najlepszy przychów był w całej gminie,

A teraz 
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w hodowli goszczą,

historia miesza się z nowoczesnością.

Gdy pójdziesz dalej – w środek podwórza, ujrzysz budynek , budowla duża,

Kiedyś  to  browar  był okazały, a dzisiaj spichlerz stoi niemały.

Wracaj powoli w stronę pałacu ,nie krzycz i nie rób tutaj hałasu.

Idź  wolnym krokiem, pełnym godności – jakbyś był panem tej posiadłości.
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Widzisz znów pałac?

Sprawdź, czy na tyłach domostwa tego, 

nie ma tam czegoś nadzwyczajnego?

Warto tu wspomnieć, że onego czasu ,

nikt nie posiadał takiego 
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Podążaj dalej znaną aleją, przez mostek- gdzie drzewa się chwieją,

Dojdziesz do bramy, opuścisz włości  i pomnisz duchy tej posiadłości.
Gdyby to było dwa wieki temu , mógłbyś usłyszeć jeszcze gęganie,

Bo dzikich gęsi tu były stada, o tym legenda nawet powiada.

Stąd od gągoła jest Gogolewo. 

Nie patrz do góry! Uważaj! Drzewo!

Zatem  opuszczaj mój śmiałku drogi  posiadłość zacną, Czarneckich progi.

Teraz w lewo asfaltem i prosto, aż znajdziesz się przed Niepartem.

Wieś ta rycerską wsią była,

już w średniowieczu tutaj się mieściła.

Dobra te wielu właścicieli miały,

a ostatnio przed wojną rody Czarneckich nimi władały.

Idź cały czas prosto, rozglądaj się w koło,

bo okolice te zwierzyną stoją,

Czy jeleń, czy sarna, to nie żadne dziwy ,

nawet bielik wielki jest tutaj prawdziwy.

Zaś buki czerwone i klony kłaniają się nisko, coś  szepczą,

Mówią ,że Jesteś już blisko.
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Blisko do skarbu?   Koniec podróży ?  Nie!

Popatrz przed Tobą  budynek duży.

Z czerwonej cegły, wieża spiczasta –

to jest świątynia, sprawa jest jasna.
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Archanioł do środka prosi, jak widać szatana to on nie znosi,

Jeśli się zgadzasz z postępkiem jego, śmiało wejdź do kruchty,

a poznasz budowniczeg0.

Po lewej stronie przy wodzie świętej , wisi tablica,

Rys w niej zamknięty kościoła tego,

Tak przepięknego, jak się okazuje neogotyckiego.

Jak pismo głosi  biskup  Paweł  

1

to pierwszy fundator  tego kościoła,

Czy to jest pewne- trudna to sprawa, 

bo nikt dokumentów tych nie posiada.

Jedno jest pewne, że Piotr i Paweł- Apostołowie 

są patronami i nikt im tego  już nie wypowie. 

Podumaj przez chwilę... wyjdź  ze świątyni Pana, idź  w lewą stronę,

A na ścianach zewnętrznych, przy murze dostrzeżesz 

tablice pamiątkowe  i  dwa grobowce duże,

Tutaj parafianie czczą  pamięć  swych proboszczów,

Którzy służyli im pomocą, modlitwą , miłością.
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Teraz miejsce to opuścić możesz , pożegna Cię Maryja z Jezusem ,

W kolorze 
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jest jej szata.                               

Wyjdź na ulicę z miejsca świętego – musisz się udać do ….. nieznanego !

Już niedaleko  podpowiadają lipy – w prawo asfaltem,

kawałek niedługi, bruk w prawo i  brama w prawo,

Teraz już możesz bić sobie brawo!

Bo ruin zamku szukasz starego.

Po lewej stronie masz duże drzewo , staw  i  stodoła,

Ty idziesz prosto! 

Dojdziesz do domu ogrodzonego płotem siatkowym, pójdziesz wzdłuż niego ,

Pokonaj krzaki, pokonaj drzewa, nie walcz z pokrzywą – lecz się uśmiechaj,

Boś właśnie odkrył  mój drogi śmiałku, ruiny tego dawnego zamku,

Co średniowiecznych wieków sięgają, zatem historię ciekawą mają,

Po prawej stronie kamienne mury, jakieś piwnice,

Jesteś ponury?

To ruiny tego zamczyska, czas i przyroda jest im tu bliska, 

Dokoła fosa- wszak jest wyschnięta, ale odległe czasy pamięta.

Pomyśl, że tutaj kiedyś ktoś możny dom wybudował i był ostrożny,

Dlatego teren odgrodził wodą, a wtedy obcy nic mu nie zrobią.
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Nim ruszysz dalej, przystań chwileczkę- być może koni usłyszysz rżenie,

W pięknym galopie zachwycą Ciebie, poczujesz ziemi rytm, uderzenie.

Gniade, kasztany- zobaczysz pewnie, chcesz je podziwiać, lecz one ledwie,

Wybiegły ze stajni, wiatr czują w grzywach, chcą poczuć wolność w nieparckich 
niwach.

Takie dostojne są  i wspaniałe: kuce, źrebaki, ogiery, klacze,

Moc mają w nogach, w ciałach ich siła – popatrz natura tak je stworzyła.

A teraz już czas na szlak przygody ruszać,

Idź – chociaż nikt Cię do tego nie zmusza.

Wróć jak przyszedłeś w kierunku drogi, niech Cię tam same prowadzą nogi,

Kiedy do bruku dojdziesz- zaczekaj-ostatni etap przygody czeka.

W prawo się kieruj- w stronę idź rzeczki-tam będzie koniec Twojej                                   
wycieczki.

Podziwiaj pola i łąki wielkie- dojdziesz do mostku mina Ci zrzednie,

Bo ślady 
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odnajdziesz tutaj- dasz wiarę, że nikt ich wcześniej nie szukał?
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Piękna to była wędrówka – długa?  Mogłeś przyrody oglądać cuda,

Znasz już historię wiosek niemałych, co założone były przez śmiałych

Rody Czarneckich , Nieparckich pewnie- poznałeś wszystko w godzinę ledwie?

Czas  się pożegnać, koniec wojaży- szukaj pieczęci ,

która poświadczy , żeś wszystkich przygód tutaj doświadczył.

Miejsce na pieczątkę.

Zmęczony jesteś – wierzę Ci szczerze, by nie przedłużać ,

Podpowiedź  mała, w tym oto miejscu – pieczęć jest cała.
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ŹRÓDŁA:
www.wielkopolska-country.pl

www.gogolewo.powiatgostyn.pl 

www.rodzinna-turystyka.pl

www.stadnina.kmm.pl


