
Pierwsza wzmianka o Chludowie pojawia się w dokumencie z 1252 r., kiedy to książęta wielkopolscy 

Przemysł I i Bolesław Pobożny nadali je cysterkom z Owińsk. W czasach zaborów rząd pruski 

skonfiskował klasztorną własność, a Chludowo sprzedał przedstawicielom niemieckiego rodu von 

Treskow. W 1909 r. Alma von Treskow sprzedała Chludowo pruskiej Komisji Osadniczej, a w latach 

1911-1912 majątek został podzielony między niemieckich osadników. W 1914 r. resztówkę  

z pięknym, piętrowym dworem kupił major armii niemieckiej Georg von Treskow. Gdy Niemcy 

opuścili Chludowo w 1922 r., dwór nabył wybitny polityk – Roman Dmowski. To tu powstało wiele 

prac, koncepcji politycznych i pomysłów, a pałac odwiedzało wielu gości, m.in. Wincenty Witos. 

Problemy finansowe zmusiły Dmowskiego do sprzedaży posiadłości w 1934 r. Nowymi  

właścicielami pałacu wraz z parkiem została Polska Prowincja Księży Werbistów  

Słowa Bożego (SVD). W 1935 roku w Chludowie został otwarty Dom Zakonny  

Księży Werbistów pod wezwaniem św. Stanisława Kostki oraz rozpoczął  

działalność Dom Nowicjacki. 23 października 1948 r. w pałacu wybuch  

pożar, który zniszczył znaczną część klasztoru (piętro i wieżę).  

Odbudowany budynek był już całkowicie inny. 24 czerwca 1984 roku,  

w 120-tą rocznicę urodzin Romana Dmowskiego, w przyklasztornym  

parku w Chludowie odsłonięto jego popiersie. Na budynku, w którym  

mieszkał umieszczono tablicę z napisem: „W tym domu w latach 1922-1934  

mieszkał Roman Dmowski twórca narodowej myśli politycznej, mąż stanu  

zasłużony dla odbudowy państwa polskiego”. Pałac otoczony jest zabytkowym parkiem. 
 

Na mapie czerwonymi okręgami  
zaznaczono punkty kontrolne (PK).  
Do każdego z nich zadano pytanie.  
Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenie  
przebycia trasy, należy dostarczyć do organizatora. 

Z Dreptusiem po Chludowie 
Pod skrzydłami werbistów 

Opracowanie trasy i kreślenie mapy: Dariusz Mazurek 

Tekst na podstawie www.suchylas.pl/dla-turystow/warto-zobaczyc/ 

Aktualność: lipiec 2022 r. 

wersja 1.0 

Wycieczka nr 118 

Do przejścia: 4,2 km 

Do odwiedzenia: 24 PK 
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Chludowo położone jest w Gminie Suchy Las i oddalone o 22 km od Poznania. Do miejscowości 

można dostać się z Poznania Poznańską Koleją Metropolitalną lub komunikacją podmiejską, 

liniami 905 i 907 (strefa biletowa C). 

Uwaga!  

Wstęp na teren parku: 

dni powszednie: 11-17 

niedziele i święta: 12-17 



  

Z Dreptusiem po Chludowie/Pod skrzydłami werbistów 

PK 1 
Plac zabaw i siłownia plenerowa. 
Jaki przyrząd wzmacnia mięśnie nóg i poprawia wydolność organizmu?  

PK 2 
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. W maju 2022 r. chludowska OSP obchodziła 100-lecie swojego istnienia.                     
Kim był upamiętniony tablicą dh Piotr Raczyński?  

PK 3 
Zabudowania dawnej mleczarni z 1900 r. Obecnie mieści się tutaj Hotel-Restauracja „Ogród Przysmaków”. 
Ile schodków trzeba pokonać, aby wejść na taras?  

PK 4 
Przedwojenne zabudowania gospodarcze. 
Jaki rok umieszczono na szczycie budynku?  

PK 5 
Otwarty w 1988 roku Ośrodek Zdrowia.  
Kto komu „z wyrazami podziękowania”?  

PK 6 

Budynek dawnego zajazdu wzniesiony ok. 1910 r. – tzw. Stary Bar, obecnie filia Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej 
Gminy Suchy Las. 
Ile miejsc do przypięcia rowerów ma nietypowy stojak rowerowy w formie donicy? 

PK 7 
Przedwojenne gospodarstwo z 1910 r. z budynkami z muru pruskiego.  
„Uwaga...” – jaki pies?  

PK 8 
Budynek dawnej szkoły powszechnej z ok. 1910 r., w którym obecnie mieści się biblioteka. Plac zabaw. 
Jak nazywa się firma, która wykonała huśtawki?  

PK 9 
Oddany do użytku w 1992 roku budynek Zespołu Szkół w Chludowie. Jego patronem jest o. Marian Żelazek – Werbista. 
Co nie jest trudne, gdy się tego chce?  

PK 10 
Przystanek autobusowy, z którego są dobrze widoczne dwa zabytkowe budynki z pocz. XX wieku (Rynek 3 i 5). 

Ile ptaków naklejono na szyby wiaty przystanku?  

PK 11 
Dom z pocz. XX w. wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Jaki symbol znajduje się na fasadzie budynku od strony ulicy?  

PK 12 
Przydrożny krzyż z 2005 roku. 
Kto go poświęcił?  

Zespół pałacowo-parkowy, obecnie klasztor ojców Werbistów.  

PK 13 
Ławeczka o. Mariana Żelazka. 
Jaki numer wyryto na połach szaty świętego?  

PK 14 
Popiersie Romana Dmowskiego. 
Kto jest autorem popiersia?  

PK 15 
Pamiątkowy dąb posadzony w hołdzie Romanowi Dmowskiemu. 
Z jakiej okazji go posadzono?  

PK 16 
Grota Matki Boskiej. 
Ile czerwonych „kamieni” zdobi koronę Maryi?  

PK 17 
Golgota ze stacjami Drogi Krzyżowej. 
Która stacja Drogi Krzyżowej została oznaczona na fotografii A?  

PK 18 
Figura św. Józefa. 
Jaka firma ją wykonała?  

PK 19 
Mostek. 
Ile elementów z fotografii B go zdobi?  

Modrzewiowy kościół Wszystkich Świętych. Świątynia z 1736 r., powstała po zniszczeniu przez pożar poprzedniej w 1710 roku. 
Należy do typu kościołów salowych i posiada po bokach dwie kaplice. Fundatorkami kościoła były cysterki z Owińsk. W kaplicy 
bocznej po lewej stronie znajduje się XVI-wieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w otoczeniu św. Wojciecha i Mikołaja, 
namalowany na desce lipowej. Przy kościele stoi drewniana dzwonnica z 1936 roku. 

PK 20 
Kamień pamiątkowy ze słowami o. Mariana Żelazka. 
Jaka rodzina go ufundowała?  

PK 21 
Pomnik św. Jana Pawła II. 
Jak mieli na imię jego fundatorzy?  

PK 22 
Alejka im. ojca K. Duka. 
Kiedy odbyły się prymicje o. Macieja?  

PK 23 
Pamiątka objawień fatimskich. 
Ile ptaków siedzi u stóp Maryi?  

PK 24 
Budynek w stylu dworkowym z 1911 roku. 
Na ilu kolumnach wspiera się daszek nad wejściem do dworku?  

 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: trip.poczta@onet.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób,  

które przebyły trasę na stronie internetowej http://dreptuś.pl 

 
foto A 

 foto B 


