
i za pokój z pełnym utrzymaniem ówczesne 10 zł wpłacali.

Ułóż w hasło litery dziś zebrane,

Wnuczek Teodora, Franciszek, z bankructwa dwór wyprowadził, 

By ratować sytuację do dworu letnicy z Poznania przyjeżdżali

I tu się kończą dzieje Żółtowskich z pałacem związane,

ale wybuch II wojny światowej w rozwoju majątku zawadził.

na dzisiejszej wyprawie były one Tobie opowiedziane. 

a miejsce ukrycia skarbu będzie Ci wskazane.

Pamiętasz tablicę, co o Nekli opowiadała?
Z drugiej strony pałacu się znajdowała.
Obejdź go do końca, z jego lewego boku,
a za kilka chwil skarb będzie w zasięgu Twego wzroku.

Poszukaj miejsca skarbu w haśle opisanego,
przez kod czterocyfrowy strzeżonego. 

wynik pomnóż przez 2, dodaj 1 i            masz dane.
Zsumuj cyfry na trasie dziś zebrane,

i wartości kodu            są właśnie odgadnione. 
Wstukaj kod                       do kłódki, skobelkiem w prawo rusz.
Brawo! Przybij pieczęć, do Księgi Questu wpisz się już.

Cyfry AB niech będą teraz przez 2 pomnożone

Inne questy w Wielkopolsce polecamy,
w każdym z nich inną tematykę poruszamy.
Questuj, zwiedzaj z rodziną całą,

Aby wrócić do miejsca startu udaj się przed pałac - do głównej bramy,

To ulica Zawodzie, idź nią 400 metrów do końca samego,
na Dworcowej w lewo i już trafiłeś do miejsca startowego.

idź w prawo Poznańską wzdłuż stawu i w pierwszą w lewo skręcamy.

miej z tego zabawę i naukę niemałą!

60 min.

miejsce na pieczęć

3 km 

O Żółtowskich 
- ostatnich właścicielach 

nekielskich włości

Quest

G R A  

T E R E N O W A

Quest opowiada o Żółtowskich, ostatnich właścicielach, zamieszkujących tutejszy 
zespół pałacowo-dworski, pokazując ich zasługi dla rozwoju miasta. Jest to też 
spacer, podczas którego można się dowiedzieć, jak wyglądała przedwojenna Nekla.

Tematyka

Twoim zadaniem jest uważne czytanie wskazówek i rozwiązywanie zagadek. Zebrane na 
trasie litery i cyfry będą niezbędne do odkrycia hasła końcowego i otrzymania questowego 
skarbu. Pieczęć odbij na karcie wyprawy lub w Paszporcie Odkrywcy, a w Księdze Questu 
potwierdź swoje przejście, wpisując datę i nick/nazwę użytkownika z systemu 
www.QUESTY.org.pl.
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Na czym to polega?

Jeśli quest ukończyłaś/eś z wydrukowaną kartą wyprawy, dodaj go do grona 
ukończonych na stronie www.QUESTY.org.pl lub w aplikacji Questy – Wyprawy 
Odkrywców w zakładce Moje Konto, wybierając tytuł questu i hasło 
końcowe: siedem wyrazów (oddzielone spacją) i liczba czterocyfrowa.

Jeśli ukończyłaś/eś quest z aplikacją, jego pieczęć automatycznie 
pojawi się na Twoim koncie.

Nekla znajduje się w powiecie wrzesińskim na wschód od Poznania. Wyprawa 
rozpoczyna się na Rynku w Nekli, gdzie można również pozostawić samochód.

Gdzie to jest?

Opracowanie i wydruk questu zrealizowane przez LGD „Z Nami Warto” w ramach projektu współpracy 
pn. „Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych”

Małgorzata Wojtusiak, Krzysztof Szustka, 
tel. 512 312 215,  info@questy.org.pl

Tekst i opracowanie questu

Gmina Nekla
www.nekla.eu

Opiekun Questu

Jak dodać quest do ukończonych?

Quest dostępny również w bezpłatnej aplikacji mobilnej Questy - Wyprawy Odkrywców na smartfony 

Więcej informacji znajduje się na największym 
w Polsce portalu z questami

www.QUESTY.org.pl Pobierz aplikację

Pobierz Pobierz

ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, 
tel. 614385018,
info@znamiwarto.pl   /  www.znamiwarto.pl  
facebook.com/znamiwarto

Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i 
realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”



Antoni Silski był właścicielem tej kamienicy w 1910 r. zbudowanej,
mieszczącej sklep bławatny i pod numerem        zlokalizowanej.

byś nie był na questowej trasie zagubiony.

był też pan Gorzeleńczyk, który chętnych na nowe ubrania przyjmował.
Na piętrze mistrz kowalski, pan Wiśniewski z rodziną lokal zajmował, 

Tobie na chwilę w tym miejscu głowę pochylić wypada.

za nimi w prawo, aż dojdziesz do różowej kamienicy.

Na dużym placu w Rynku kamień się znajduje,
niech Cię tam questowa droga pokieruje. 

Przed siebie chodnikiem, na wprost pierwszymi pasami,

następnie najbliższymi pasami na drugą stronę ulicy,

Na dużym skrzyżowaniu trzymaj się lewej strony,

Zwiedzamy rynek, za kamieniem, pod drewnianą pergolą przejdź żwawo,

Pierwszą zebrą przejdź na drugą stronę Poznańskiej ulicy,

a na pierwszym piętrze w _      _ _ _ okien wyposażona.

zmierzaj w lewo do postawionej po prawej pamiątkowej tablicy. 

Poległym,      _ _ _ _      _           _ _ _, prześladowanym hołd składa,

przed budynkiem, gdzie napis „restauracja”, skręć w prawo,

Obejrzyj kamienicę, zobacz, jak ładnie jest ozdobiona, 

za nimi w prawo i lekko w lewo – ul. Poznańskiej wędruj chodnikami.

tu działali rzemieślnicy, tu życie ludzi się skupiało.

Pod numerem 1 na pocz. XX w. mieścił się Hotel „      _ _ _     _ _ _      ”, 

Pod numer 4 ludzie przychodzili do zakładu _ _ _      _ _ _ _ _    

„Serce” Nekli niegdyś na Rynku się znajdowało,

a pod ósemkę do sklepu _     _ _      _      _ _ _ _ _ _ _ _. 

mieszkańcy dziś na wyprawę po niej Cię zapraszają.

O ostatnich właścicielach nekielskich włości quest opowie,

choć są czarno-białe, widać, że to był całkiem inny świat. 

Byli Starczanowscy, Zdzychowscy, Skaławscy,

Witaj w Nekli, której dzieje początku XV w. sięgają,

ich życie bogate, nie da się tego zrobić w jednym słowie. 

Właścicielami miejscowości możne wielkopolskie rody były,
które do jej sławy i świetności się przyczyniły. 

byli też Wilkońscy, Skórzewscy i Żółtowscy.

Na tutejszym rynku rozpoczyna się Twoja przygoda, 
ruszaj szybko do pierwszej tablicy, czasu szkoda. 
„Wspomnienie o nekielskim Rynku” – taki tytuł tu figuruje,
stoi przy samej drodze i wiele ciekawostek prezentuje.

Obejrzyj fotografie, poczuj klimat tamtych lat,

w nim kręgielnia, obok ogród, a nawet zakład fryzjerski.

Start Na końcu ścieżki i krańcu parku, w lewo skręć na drogę szeroką,
idź przed siebie, po prawej zobaczysz wodę głęboką. 
To _ _ _ _             hodowlany – tak czerwona tabliczka informuje,
ale, naprzeciw po lewej stronie coś bardziej wartościowego się znajduje.

Mostkiem w kolorze _ _ _ _      _      _ z dwóch stron jest otoczona.

Podejdź do tablicy, na pewno będzie od razu zauważona,

ale w połowie XIX wieku na park angielski przebudowana została.

jeszcze kilka zadań dzieli Cię od ukończenia questowania.

z brył o różnych wysokościach – tak był zbudowany.

idź nią przed siebie aż po lewej ujrzysz wodę zielonkawą. 

w stronę głównego wejścia - do niego się kieruj.

Do modnej tendencji w oświeceniowych czasach nawiązywała, 

Przez mostek, ten z prawej strony, przejdź bez wahania,

Przed siebie, za chwilę pałac pojawi się za drzewami,

pod gankiem         okna (bez drzwi) półkolistym łukiem zakończone.

Wróć znów na ścieżkę, a za polaną znajdź dróżkę prawą,

Potomkowie Teodora próbowali zarządzać majątkiem, 

Wiesz, że część parkowa najpierw w stylu francuskim była urządzona?

i obecnie za pomnik przyrody uznawana. 

Żółtowski kupił dobra od rodziny _ _ _      _ _ _ _      _            w 1861 r.,

Nad drzwiami ganek, nim wejście do domu zadaszone,

Józefinką w tym parku jest nazywana

ale lata 30 XX wieku były kryzysu początkiem.

To najstarsza w kraju grusza pospolita, drzewo sprzed 200 lat ocalałe. 

Stań przy gruszy mając staw za plecami - prosto aleją parkową pędź,

Widzisz pień drzewa, które jest bardzo spróchniałe?

rozglądaj się, za chwilę znów w lewo, lekko pod górkę wejdź.
Tu lodówka dworska w czasach Żółtowskich się znajdowała,
gdzie żywność była chowana, by się nie marnowała. 

to właśnie w nim mieszkali Żółtowscy przed latami.

na niej informacja o zespole dworskim w Nekli jest umieszczona.

9 lat później dwór zbudował, dbał o niego na każdym kroku.
Budynek z piwnicą, granitową wysoką podmurówką, murowany

Obejdź go z lewej strony i na przód pałacu spaceruj,

Dziś pałac czasy świetności ma już za sobą,
choć na pewno zespołu parkowego jest ozdobą.

On też w lesie folwark zbudował, nawiązywał do ojcowizny małej,

Obejrzyj budynek, dziś już znacznie odnowiony,

W cieniu iglastego drzewa, przed dawną szkołą się znajduje 

Z Żółtowskimi jego powstanie jest związane,

w 1901 r. konsekrowano i wezwanie Andrzeja Apostoła nadano.

bydło rasy holenderskiej czy oledenburskiej hodował.

angażował się społecznie, był szanowany w okolicy całej.

przed parkiem, na krzyżówce, ceglany budynek wita Ciebie.

Podobno miejsce, gdzie znajduje się zespół dworski,

i o losach Nekli na początku II wojny światowej informuje.

w środku epitafium dla Żółtowskich, okna z witrażami.

W miejsce starego, drewnianego z XVII w. go postawiono,

w okolicy podobnymi rozwiązaniami poszczycić się może mało który.

co zaraz w kilku słowach będzie Ci opowiedziane.

Na planie krzyża z kopułą nad nawą i bocznymi kaplicami,

Mając kościół ze swej lewej strony, chodnikiem przed siebie,

Niemcy do miasta 10 września 1939 roku wkroczyli,

a nad nim dwie      _      _  wzniesione ku górze przedstawiono.

Policz te duże okrągłe, dokładnie z każdej kościoła strony,

To gorzelnia, której powstanie Żółtowskiemu zawdzięczamy,
wiele w Nekli zrobił – z tego go znamy.

a już dwa dni później na placu      _ _      _ _ cztery osoby zastrzelili.

obejdź ten piękny budynek uważnie dookoła.

Odszukaj herb Ogończyk, na bocznej ścianie go umieszczono,

Idź dalej chodnikiem, przez pasy i w prawo do kościoła,

Gdy zmarła Anna, córka hrabiego Teodora Żółtowskiego,
pogrążony w żałobie zdecydował o wybudowaniu kościoła nowego.

Zobacz, jaki jest ciekawy pod względem architektury,

wynik to        - w kratce będzie umieszczony. 

W swoim majątku nowoczesne maszyny – lokomobile - stosował,

policz okrągłe okna, jest ich        od „zebry” strony.
Rozejrzyj się i wypatruj do parku wejścia,
w murku - prawda, że piękny jest - szukaj przejścia. 

Ścieżką wzdłuż drogi z gorzelnią, parkowymi alejkami,
ciesz się ciszą, śpiewem ptaków, drzew zapachami.
Zespół dworski dawnych właścicieli Nekli zaprasza w swoje progi,
są tu: pałac, stajnia-wozownia i park – niech Cię niosą więc nogi.

„zalążkiem Nekli” nazywają – tu mała wiedza z dziejów Polski.
Obok parku ślad po grodzie pierścieniowym się znajduje,
z czasów, gdy w Polsce wczesne średniowiecze panuje.

W parku, nad Kanałem Nekielskim, kolejne grodzisko mamy,
zachowały się źródła historyczne – stąd wiedzę o nim posiadamy.
Tu pierwsi właściciele Nekli, ród Dryjów, mieszkali,
ale też stożkowaty gród w celach obronnych wykorzystywali. 
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