
Podejdź do miejsca, gdzie logo Folwarku widnieje,
tutaj nasze finałowe hasło w kolejne litery się przyodzieje.

Przypatrz się jaki napis w pionie tutaj umieszczono,
w słowach tych charakter tego miejsca wyrażono.
Pomimo tego, że mój dawny majątek uległ przeobrażeniu,
rad jestem, iż współcześnie nie stracił on na znaczeniu.
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Jeśli również na logo Folwarku Wąsowo uwagę zwrócisz,
do szyfru otwierającego skarb pierwszą cyfrę dorzucisz. 
Musisz tylko dokładnie w logotypie ilość liści policzyć,
i przypadkiem do tej sumy owoców nie zaliczyć.

 21

Wszak w Folwarku odpoczniesz od zgiełku miasta,
tutaj nawet uprawiana „zielenina” bez ulepszaczy wzrasta.
Myślę, że wszystko to nie dzieje się bez przyczyny,
bo to klimat tego miejsca działa tak na ludzi i rośliny.

Pora kontynuować zwiedzanie, zatem w lewo za logo  
                                                                               się udajmy,
i w stronę stojącego w tym miejscu byłego garażu  
                                                                              zmierzajmy.
W dawnych czasach niezwykłe automobile tutaj stały,
które pięknym wyglądem każdego zachwycały.

Tuż przy dawnym garażu na lewo furtka się znajduje,
przejście przez nią dalszą zabawę gwarantuje.
Po drugiej stronie w lewo skieruj swe kroki,
i idź prosto tam, gdzie ten budynek wysoki.

Tym sposobem przyjacielu małe kółko zatoczyłeś,
i z powrotem na dziedziniec Folwarku wróciłeś.
Nie przejmuj się, bo to nie koniec naszej zabawy,
przed Tobą kolejne do odkrycia punkty wyprawy.

Za bramą główną, w budynku, do którego prowadzą schody,
dawniej urządzono mleczarnię – poniekąd dla wygody.
Wszak skoro w latach 20-tych setki krów tutaj hodowano,
rozsądnym było, aby na miejscu mleko przetwarzano.

Dzisiaj tutaj przetwórnia warzyw i owoców się znajduje,
która bez konserwantów naturalną żywność produkuje.
Powstałe produkty ekologiczne wyśmienicie smakują,
zatem nie dziwi fakt, że ciągle nowych fanów zyskują.

Przejdź w stronę budynku z wysokimi wrotami,
przed laty był on zapełniony niezwykłymi machinami.
Tutaj w garażu maszyny rolnicze przechowywano,
w tym okazały pług parowy, którym ziemię uprawiano.

Zaraz po sąsiedzku wysoki, dawny spichlerz się znajduje,
poznasz go po drewnianym daszku, który go charakteryzuje.
Tutaj zebrane zboża w lnianych worach przechowywano,
które za pomocą specjalnego dźwigu do góry wciągano.

Przypatrz się uważnie części budynku oplecionej kablami,
a dostrzeżesz zagłębienie w ścianie pomiędzy drzwiami.
Przy tym przycisku radzę Tobie nie majstrować,
lepiej jego oznakowanie w kratki wpasować.
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Podejdźmy do  kompleksu ciągnącego się tuż przed nami,
zbudowanego z cegły i wzmocnionego kamieniami.
Tu obora, gdzie zwierzęta gospodarskie hodowano,
dla setek sztuk bydła i owiec miejsce to przygotowano.

W latach 20-tych budynki te w elektryczność zaopatrywano,
którą w znajdującej się w majątku gorzelni wytwarzano. 
Jeden z jej elementów wyraźnie nad innymi budynkami góruje,

a jest nim wysoki , który po drugiej stronie
                                          16        8          dziedzińca się znajduje.

Choć dalszą drogę kamienny mur z basztą nam grodzi,
myślę, że skierować w lewo swe kroki nam nie zaszkodzi.
W tej wiacie dawniej sprzęt rolniczy przechowywano,
także i dziś do maszyn polowych miejsce to przygotowano.

W okazałym budynku obok przed laty koniuszy urzędował,
który koni doglądał i ich pracę w majątku nadzorował.
Spójrz na front domu ozdobiony drewnianymi trójkątami,
policz ile ich umieszczono nad trzema oknami.
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Podejdź teraz pod mur, a konkretnie pod furtkę metalową,
tutaj, aby rozwiązać zagadkę będziesz musiał ruszyć głową.
Za furtką wisi tabliczka z nazwą ulicy, która tam się znajduje,
gdy ją zobaczysz przekonasz się, że w puste miejsce pasuje.
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Mam nadzieję, że zagadka ta nie sprawiła Tobie trudności,
i do dalszego zwiedzania Folwarku jesteś w gotowości. 
Idąc wzdłuż muru do drugiej baszty docieramy,
i w tym miejscu w lewą stronę skręcamy.

Ten okazały budynek, który z kamienia zbudowano,
to dawna stodoła, gdzie słomę i siano przechowywano.
Dzisiaj to miejsce do innych celów zostało przygotowane,
i do organizacji zabaw, szkoleń lub spotkań jest udostępniane.

Witam serdecznie miłe Panie i Was drodzy Panowie,
w mającym niezwykłą historię majątku w Wąsowie.
Rad jestem wielce, z obecności tak znamienitych gości,
którzy przybyli tutaj, aby odwiedzić moje dawne włości.

Jestem Richard von Hardt i wcielę się w rolę przewodnika,
po ciekawostkach z kart „wąsowskiego pamiętnika”.
Odwiedzimy miejsca ze Sczanieckimi i von Hardtami  
                                                                                   związane,
a także obiekty, które dziś przez inną rodzinę są zarządzane.

Zanim w 1868 roku za kilkaset marek Wąsowo zakupiłem,
w Niemczech byłem bankierem i tam interesy prowadziłem.
Piękna okolica i wyjątkowy klimat – to właśnie z tego powodu,
osiadłem tutaj i stworzyłem siedzibę dla mojego rodu.

Wiele lat ciężkiej pracy w rozwój swego majątku włożyłem,
i dzięki nowoczesnej gospodarce rolnej wszem rozsławiłem. 
Czasy dawnej świetności minęły i już dawno są za nami,
lecz dziś Folwark wyróżnia się ekologicznymi uprawami.

Nie czekajmy zatem i poszukiwanie skarbu uznaję  
                                                                                za otwarte,
w tej zabawie uwaga i bystre oko są szczególnie warte.
Na dziedzińcu odnajdź budynek, co wieżyczkę posiada,
tam pierwsze kroki skierować nam wypada.

To dawna kuźnia, gdzie przed laty kowale pracowali,
i w pocie czoła dla ponad 200 koni podkowy wykuwali.
Dzisiaj ten budynek spełnia zupełnie nowe zadanie,
a jego wnętrze ma już zgoła inne zastosowanie.

Po tym, jak gruntownie miejsce to odrestaurowano,
z myślą o gościach na piętrze pokoje przygotowano.
Na parterze zaś czeka na nich obszerna sala kominkowa,
także i biblioteczka oraz salka szkoleniowa.

Jest tu i kuchnia, co smaczne i zdrowe potrawy serwuje,
spróbuj jedną z nich, a z pewnością Tobie zasmakuje.
Co ważne warzywa i owoce, które tutaj na stoły trafiają,
wcześniej na eko-plantacjach Folwarku wzrastają.

O tym, że tradycje kuchni wielkopolskiej tutaj się pielęgnuje,
specjalny certyfikat niedaleko wejścia do kuźni informuje.
Podejdź bliżej i przyjrzyj się zewnętrznej elewacji dokładnie,
a odpowiedź na pierwsze zadanie w krateczki wpadnie.
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Mając za plecami wejście do  kuźni w lewo skieruj wzrok,
i w stronę stojącego po sąsiedzku budynku zrób krok.
To dawna stajnia, którą dla koni wyjazdowych zbudowano,
stąd najlepsze okazy do moich powozów zaprzęgano.

Dziś już nie ma tutaj koni, ale pamiątka po nich pozostała,
jest nią rzeźba, która u góry nad wejściem się zachowała.
Gdy już ją znajdziesz jeszcze wyżej powędruj swymi oczami,
aż na dach z charakterystycznymi okienkami.

Oto zadanie wymagające matematycznych umiejętności,
policz ile jest na dachu tych trójkątnych osobliwości.
Ilość okien poznasz, gdy budynek obejdziesz dookoła,
wpisanie tej liczby słownie, nowe wskazówki wywoła.
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Aby wykonanie tego zadania nie sprawiło Tobie kłopotu,
przejdź przez bramę przy Stajni i podejdź bliżej metalowego  
                                                                                               płotu.
Teraz zrób sobie małą przerwę od zagadek rozwiązywania,
bo mam tutaj dla ciebie coś ciekawego do przekazania.

To Zamek Hardtów, którego budowę w 1870 r. rozpocząłem,
by stał się siedzibą mego rodu – tego właśnie pragnąłem. 
Dzieło to mój syn Friedrich Wilhelm po mnie kontynuował,
i na wieść o wizycie cesarza Wilhelma II Pałac rozbudował.

Przed rokiem 1900 rozpoczęły się prace budowlane,
przebudowano wieżę i nowe skrzydło zostało wykonane.
Powstało wejście, które znakiem von Hardtów ozdobiono,
w kamiennym herbie trzy serca i głowę byka umieszczono.

Czas nagli, zatem pora wracać na szlak naszej wędrówki,
aby odnaleźć, gdzie kryją się dalsze wskazówki.



Miejsca ci tutaj sporo i zmieścić się może aż 300 gości,
nie dziwi więc, że organizuje się tutaj wiele uroczystości.
Wyremontowane wnętrza wyjątkowego klimatu dodają,
toteż imprezy w tym miejscu na długo w pamięć zapadają.

Idąc prosto ujrzysz ciekawy budynek w oddali,
to pokryta kopułą kaplica, którą Sczanieccy zbudowali.
Na przełomie wieków była miejscem wielu uroczystości,
jako prywatna świątynia właścicieli wąsowskich włości.

Kierując się w stronę kaplicy trzymaj się brukowanej drogi,
chcąc zobaczyć coś ciekawego zerkaj pod swe nogi.
Bądź uważny, a w kamieniach zobaczysz dziwne ślady,
które o dziwo wyglądają jak pod szyny kolejowe podkłady.

Dawniej kolejka wąskotorowa tutaj przebiegała,
która zamek Hardtów z majątkiem i wsiami scalała. 
Do 1896 roku linię z Wąsowa do Trzcianki wyznaczono,
a rok później jej trasę do Nowego Tomyśla przedłużono. 

Skręć w prawo i stań przy budynku szczytowej ścianie,
zerknij ku górze, bo czeka tutaj na Ciebie kolejne zadanie.
Żelazne cyfry są kluczem do rozwiązania kolejnej zagadki,
zatem przypatrz im się uważnie i wpisz je w puste kratki.
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Chodźmy z powrotem do Kuźni, którą już poznaliśmy,
ale zaraz, czy na jej wieżyczkę uwagę zwróciliśmy?
Zatem przypatrz się uważnie, jaki ptak u góry przesiaduje,
oraz na chorągiewkę z literami, która pod nim się znajduje,
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Wróciliśmy do miejsca, skąd wycieczka miała początek,
tutaj musimy odkryć jeszcze jeden Folwarku zakątek.
Sprawdź jaki znak z literą wisi na ceglanym murze,
wskaże on kierunek do bramy prowadzącej za podwórze. 

Wpisz tę literę, bo jak widzisz do hasła nam jej brakowało,
teraz już możesz przez drewnianą bramę wejść śmiało.

  2

W środku podejdź do płotu, jak najbliżej dasz radę,
i uwagę zwróć na front pałacu i ozdobną u góry fasadę.

Pałac ten pod koniec XVIII wieku został zbudowany,
stąd styl barokowo-klasycystyczny został mu nadany.
Powstał on z woli dawnego właściciela Wąsowa,
czyli o Sylwestrze Sczanieckim jest tutaj mowa.

Miejsce to dla siedziby swojego rodu przygotował,
który jego ślub z  Anną Skórzewską zapoczątkował.
Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia z 1773 roku,
powstał ozdobny fronton, od którego nie odrywaj wzroku.

Znak rodowy  Sczanieckich – Ossoria na prawo umieszczono,
a lewą stronę znakiem  Skórzewskich – Drogosław  
                                                                                  oznaczono.
U góry dojrzysz koronę spoczywającą nad dwoma herbami,
które po obu stronach ozdobiono sześcioma
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W tym miejscu kończy się nasze wspólne spacerowanie,
po których miłe wspomnienie w tobie pozostanie.
Czas zatem pozbierać do finałowego hasła wszystkie literki,
a także, potrzebne do otwarcia skarbu odkryte cyferki.
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Jeżeli dokładnie dookoła swym wzrokiem zahaczysz,
to charakterystyczny kształt tego miejsca zobaczysz.
Mam nadzieję, że jeszcze mnie odwiedzisz Drogi Przyjacielu,
a teraz przybij sobie pieczątkę w nagrodę, żeś dotarł do celu.
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