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Na słupku szukaj gdzie cyfra jak topór  
                                                   ostrzem wskaże drogę,
tutaj rozpoczniesz swą wielką przygodę.
Idź prosto teraz, aż platanową znajdziesz aleję.
Jak platany wyglądają? Wiesz chyba – taką mam  
                                                                           nadzieję.
Kora ich gładka, odpada płatami,
patrząc na kształt liścia – mylą je z klonami.

Gdy po chwili znajdziesz aleję platanów
skręć w nią i który najcieńszy szybko się zastanów.

To drzewo po lewej, z kolei, zaraz policzysz,

a                       (a = numer drzewa)
                                                                 
idź dalej śmiało, aż mostek zobaczysz. 
Co chwilę obrazy nowe widzą oczy Twoje, 
po lewej na polanie rosną metasekwoje.
Gatunek przez lata za wymarły uznawano,
Znajdź, kiedy żywe okazy w naturze znajdowano. 

(rok)

b

Za mostkiem idź dalej, nie skręcaj w prawo ni w lewo,
po prawej tablica, a za nią drzewo,

tulipanowiec tu rośnie, w
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                                                                     jego ojczyzna,
znajdziesz to na tablicy, to przecież łatwizna!

Idź dalej jak prowadzi droga, 
aż na skrzyżowaniu stanie Twoja noga.
Stań tu na chwilę, aleja przed Tobą ,
tu lipy wiekowe są piękną ozdobą.

Latem, gdy upał na dworze doskwiera
tu chłód cienia znajdziesz, tu słońce nie dociera.

Aleja Zamoyskiej,
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                                                                   tak ją nazwano,               
ku czci Jadwigi, matki Władysława swe zyskała miano.
  
Po drugiej stronie kamień położony

Antoniemu   
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                                                         jest on poświęcony. 
Był pierwszym parku dyrektorem, 
dla wielu pozostał niedościgłym wzorem

Spójrz, druga cyfra w roku jego urodzenia, 
dalszą drogę wskaże dla wędrówki ułatwienia. 

Klon po lewej, uważaj jakby zamach wykonuje, 
jeśli roślin nie szanujesz, zły los Ci zgotuje.

Arboretum jest pełne drzew dojrzałych, 
rosną tutaj w formach nadzwyczaj okazałych.
Za chwilę zobaczysz jednak coś innego, 
to drzewo padło ze starości mój drogi kolego.

Rosła tu topola, 250 lat miała, 
ze starości już była zupełnie spróchniała. 
Wiele różnych grzybów teraz pień rozkłada,
taka jest natura, ona tutaj włada!

Gdy widokiem drzewa oczy ucieszyłeś 
idź, gdzie w oddali staw już zobaczyłeś.
Jeśli piękną panoramą już się nasycisz, 
idź w stronę mostku, gdzie cegły policzysz.

Barierka mostku z cegły murowana, 
wprawną ręką murarza tutaj układana.
Zlicz te co prostopadle do ścieżki zobaczysz,
od końca mostku tyle kroków postawisz.

Szukaj teraz, to
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                                               podmokłe lubi stanowiska,
tu zobaczyć go możesz na skraju bagniska.
By korzenie miały dostęp do tlenu
wystawia je ponad powierzchnię terenu.

Pneumatofory to korzenie oddechowe,
Indianie z nich robili ule wyjątkowe.
Ojczyzną jego podmokła Floryda
tutaj ma się dobrze i mrozom się nie da. 

Kórnik jest dobrze wśród turystów znany,
za sprawą Zamku i ducha Białej Damy.
Dzisiaj od schematu nieco odejdziemy
spacer po parku Wam proponujemy.

Od wieków Zamek parkiem otoczony,
piękny, niezwykły przyciąga uczonych.
Pozwól, że najpierw nazwę Ci objaśnię – 
park w którym stoisz – Arboretum właśnie.

Arboretum – specjalny ogród botaniczny,
gdy go opuścisz, powiesz, że jest śliczny.
Takich ogrodów w Polsce wiele mamy, 
jednak kórnicki jest najbardziej znany.

Za wejściem po prawej – miłorząb dwuklapowy
z niego Ginkofar – pamięć wspomóc gotowy,

spójrz liście jego są w kształcie
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wśród rodzimych gatunków taki się nie zdarza.

Rześki ten staruszek, z Chin był sprowadzony,
z woli Działyńskiego tutaj posadzony. 
Idź dalej prosto, gdzie wielka tablica,
na niej zaznaczona najbliższa okolica.

Twórców arboretum spisz szybko imiona,

to i – rodu ikona.
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Spójrz teraz uważnie gdzie północ wypada, 
tam strzałka kierunek marszu Tobie nada.

Kórnickie okazy piękne wiosną, jesienią i w lecie,
nigdzie w Polsce starszych od nich nie znajdziecie.

Wróć teraz do ścieżki, przed Tobą zadanie
spójrz gdzie jodła nikko wychodzi na spotkanie.
Idź ścieżką z jodłą, bacznie się rozglądaj, 
po prawej cisa starego wyglądaj.

Drzewo to od wieków prawo polskie chroni
by go nie ścinano dla produkcji broni.
Który władca cisy dokumentem chronił?
Zapisz tutaj szybko, tym co trzymasz w dłoni
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To zadań nie koniec, drogę dalszą poznasz 
gdy z drugiej daty wszystkie cyfry dodasz.

+ + + =

Idź dalej prosto i nie zbaczaj z drogi, 
aż pod dużą tablicę zawiodą Cię nogi.

Z kwitnących park w Kórniku znany,
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dlatego w maju jest tak chętnie odwiedzany.
Gdy kwitną wszystkie, w parku tłok panuje,
co drugi turysta je fotografuje.

W Chinach ich płatki są marynowane, 
dla poprawy smaku ryżu często dodawane.
W Korei magnolia to kwiat narodowy, 
na równi z godłem jest tam niemal czczony.

Idź w stronę Zamku, zieleń go nie zasłania, 
idź tak, byś fosę z prawej minął bez wahania.
Przy alej skrzyżowaniu, sosna rośnie okazała
zobacz ile igieł w pęczku będzie miała. 

Spójrz stąd na Zamek, widok jak z pocztówki
zwierz łapą Ci wskaże kierunek wędrówki.
Droga, którą idziesz to dawna bagien grobla
sztucznie usypana, do dzisiaj jest dobra.

To niegdyś główna do Zamku droga,
most zwodzony przez fosę nie przepuszczał wroga. 
Wita Cię za chwilę brama, przedziwnie zielona
w kolumny bukszpan cięty – pięknie ozdobiona.

W połowie XVIII w. park taki urządziła,
Teofila z Działyńskich – co Kórnik lubiła.
Na topie był wtedy ogród francuski, 
cięte żywopłoty, między nimi dróżki.



Arboretum
w Kórniku

PARTNERZY:

www.regionwielkopolska.pl

GDZIE TO JEST?

Kórnik – miejscowość położona ok. 20 km na 
południe od Poznania, przy drodze ekspresowej 
S11. Wejście do Arboretum znajduje się tuż koło 
Zamku.

TEMATYKA

Wyprawa prowadzi po zakątkach Kórnickiego 
Arboretum, odkrywając tajemnice rosnących 
tam roślin.

NA CZYM TO POLEGA?

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 po-
świadczeniem zakończenia wyprawy. W Księdze 
Questowiczów, którą znajdziesz w skrzyni możesz 
zostawić swój wpis i podzielić się z innymi uczest-
nikami wrażeniami z wycieczki.

Na zdobywców Wielkopolskich 
Questów czeka Odznaka Krajoznawcza PTTK 
„Wielkopolskie Questy – Odznaka 
Odkrywców Tajemnic”. Szczegóły na 
www.regionwielkopolska.pl

50 min

Poszukaj, tam wisi M-4 wróbelka
wewnątrz się mieści skrzyneczka niewielka.
Tam skarb schowany na zwycięzców czeka, 
przystaw sobie pieczęć, dłużej już nie zwlekaj.

Wpis w Księdze zostaw dla nas na pamiątkę, 
schowaj zaraz obok questową pieczątkę. 
Wszystko skryj jak było, dla kolejnych tropicieli
przyjdą tu na pewno od poniedziałku do niedzieli!

Na koniec przenieś literki hasła zgodnie z numeracją,  
a dowiesz się kto opiekuje się Kórnickim Arboretum  
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W takie szpalery, wymyślne figury, 
cięto żywopłoty, na przekór natury.
Poszukaj teraz – cis w stożek kształtowany,
jedyny w Arboretum tak uformowany.

Cis ten właśnie w prawo Ciebie zaprowadzi,
do magnolii japońskiej podejść nie zawadzi.
Za chwilę kolejna duma ogrodu przed Tobą,
gdy wiosna zawita, kwiaty tu ozdobą.

Gdy gościsz tu w maju, kwiaty masz w naturze, 
o innej porze roku – na tablicy dużej.
Spójrz na nią, tam są barwy kwiatów 
zanim je przepiszesz, dobrze się zastanów.

Goldtopas jest , Gibraltar –
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bogactwo natury – istny zawrót głowy! 

Wróć teraz na ścieżkę, do swojej podróży
po lewej za chwilę drzewa widok duży.

To drzewo to kolejny na trasie,
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ciekawy wzór „moro” odsłania w swej krasie.
Drzew takich aleję już dzisiaj mijałeś, 
nawet zadanie tam już rozwiązałeś.

Dotarłeś do budynku, to rotunda Białej Damy,
przetrwał prawie trzy wieki choć przebudowany.
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                                                              go przebudował 
dzięki temu do dzisiaj dobrze się zachował.

Miń budynek, skręć w lewo, do mety się zbliżasz, 
za chwilę ostatnią zagadkę odkrywasz.
Młody dąb katyński znaleźć musisz teraz
DĄB PAMIĘCI do skarbu drogę Ci otwiera.

Stań tyłem do dębu, zrób kroki

b a
                                                                    (ba = liczba kroków) 
prosto idź – nie rozglądaj się na boki 
Na polanie stoi świerk – drzewo namiotowe, 
wejdź w jego podwoje, tam zadanie nowe.
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Więcej questów znajdziesz na:  
www.regionwielkopolska.pl 

www.questy.org.pl 
www.questing.pl

Miejsce na skarb

BILET wSTęPu

Aby rozwiązać quest należy wykupić w kasie 
bilet wstępu.  
Godziny otwarcia arboretum znajdują się na stro-
nie: https://www.idpan.poznan.pl/arboretum


