Idź od niej w prawo, aż dojdziesz do fosy głębokiej
Przed wpadnięciem Cię chroni _ _ _ _ _ _ _ _ niewysokie.
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Nie ma tutaj wody, więc fosa nie spełnia swej roli
A i kiedyś nie mogła, gdyby zamek był w niedoli.
Bo fałszywa fosa nie broniła dostępu do zamku
Jej zadaniem było upiększenie parku.
Naprzeciwko ujrzysz drzewa przykład okazały
Rzadki w Wielkopolsce, lecz jakże wspaniały
Nazywa się _ _ _ _ _, wszyscy chyba wiemy.
1

Mostek ten, z czerwonej _

14

_ _ _ jest wymurowany

Nie jest oryginalny, został później wykonany.

Zbocz lekko w lewo, idź śmiało przed siebie
Miniesz trzy „obluszczałe” topole i znajdziesz
się w niebie.
Tam długie schody Cię doprowadzą
Ich ilość kolejną literę do hasła zdradzą.
_ _________ _____.
3

Latem służy cieniem – przed słońcem schronieniem.
Dalej idąc drogą, spojrzenie swe skieruj
W prawą stronę tym razem, na grupę drzew wielu.
Policz dobrze, czy wiesz ile ich się tu mieści
Pięć, sześć, czy siedem – a może czterdzieści?
W dali się wyłania _ _ _ _
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_ urokliwy,

Chociaż jest niewielki, to całkiem prawdziwy.
Odbij z drogi głównej w prawą boczną dróżkę
Dotknij kory dębu, może spotkasz wróżkę.
Przysiądź na ławeczce, na bramę zwróć swój wzrok
I wyobraź sobie 1850 rok.
Hrabia Mycielski za bramę kierował swe kroki
By móc polskiej wsi podziwiać uroki.
Żeby ludzie nędznego życia nie musieli wieść
Zbudował murowane czworaki, chcąc pomoc im nieść.
Tym samym nowoczesność wśród ludu wprowadził
I ziarno przyjaźni między wsią i dworem zasadził.
Po tych refleksjach podążaj aleją w prawo,
Co się wśród drzew wije dość niemrawo.
Tym razem mokra fosa przyciągnie Twój wzrok,
W której kaczki pławią się przez cały rok.
Podziwiaj stare drzewa, wybór masz niemały
Jesiony, lipy, platany, jawory, graby, wiązy.
Oto drzewostan bogaty, lecz niecały.
Na wprost dostojna _ _ _ _, co w igły obrosła.
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Po prawej za fosą grupa klonów wyrosła.
Kort ogrodzony, a za nim niesamowita
Kolejna dla powozów przeszkoda ukryta.
Przy niej _ _ _ _ _ omszały
2

Tkwi tu od wieków jak posąg wspaniały.
Omiń kort, bo niekoniecznie jest ciekawy
I idź w stronę mostku wzdłuż zielonej trawy.

Widok na górce pewnie Cię nie zauroczył
Więc zejdź z powrotem, byś z trasy nie zboczył.
Bieganie po schodach to samo zdrowie
Jeśli masz ochotę, poskacz jeszcze sobie.
Potem chodź już dalej, czekają atrakcje
A drogę ci wskażą cztery młode akacje.
Przed oczyma Twymi romantyczny pomost się pojawił
Na którym kiedyś każdy wesoło czas marnotrawił.
Pomost ten pewnie widział scenek wiele
Jak czas tu spędzali kochankowie i przyjaciele.
Idąc za pomostem wzrokiem naprzód śmiało
Ujrzysz znów zamek, o którym dowiesz się niemało.
Lecz zanim na samym zamku się skupimy
Do niezwykłego drzewa Cię doprowadzimy.
Ale najpierw damy wskazówkę Ci małą,
Że i przy tym drzewie wiele się tu działo.
Stoi tuż przy nim nietypowy „paśnik” stary
A, że ma lat wiele, wskazują dachówki, co omszały.
Ciągle to świetne miejsce jest na rekreację:
Grill, zabawy, tańce i inne atrakcje.
Wracając do drzewa, jak mu się przyjrzałeś, to zauważyłeś
Ogromną _ _ _ _ _ , w której, jakeś niski, to się skryjesz.
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Porzuć drzewo i zrób kilka kroków dalej w przód
A zobaczysz w całej okazałości miejscowy cud.
Maszeruj jeszcze kawałek aż zobaczysz mostek mały
Lecz Ty przed nim skręć w lewo i widzisz taras cały.
W Polsce w różnych stylach zamków jest bez liku
Ten przed Tobą wybudowany w romantycznym neogotyku.
Projektował go zapewne architekt berliński
I jest rezydencją tak wspaniałą jak Zamek Kórnicki.
Przyjrzyj się budowli arystokracji z wyższej sfery
A na górze wypatrzysz okrągłe _ _ _ _ _ _ cztery.
5

Zaś po lewej w głębi rośnie dąb wyniosły,
Pod którym dziwne przeszkody się wzniosły.
Na imprezę czerwcową „Konie i Powozy” są przygotowane.
Doły z wodą i liczne słupki malowane.
Zaś na dole zobaczysz niezwykle rozległy taras,
Co widział rauty, bale i wytworne kreacje nieraz.
Uroku budowli dodaje też ogród zimowy
I niezwykłej urody taras widokowy.
Z prawej strony rozbudowano zamek przybudówką
I zrobiono tam miejsce dla służby zwane „służbówką”.
A w fosie dziś odbywają się wyjątkowe wyścigi
Konne z powozami dla sportowców z pierwszej ligi.
Bo powozy z powiatu w całym świecie słyną
2000 rocznie stąd wyjeżdża napędzanych koniem, nie benzyną.
Ruszaj teraz dalej prosto i na końcu w lewo dróżką
Po lewej masz krzywą piwniczkę, nie zahacz jej nóżką.
W piwniczce zapewne zapasy zimowe
I trunki różnorodne dla gości wyborowe.
Piwniczka autentyczna i tajemnicą owiana
Może inna jej funkcja niż tylko „marchwiana”.
Tyłem do piwniczki stojąc, popatrz wprost
Słuchaj, na drzewie gwiżdże pięknie kos
A przed Tobą dwa budynki stoją
Każdy ma historię i funkcję swoją.
Pierwszy to dom zamkowego ogrodnika,
Co wstawał wcześnie, gdy tylko dzień świtał.
Jego architektura to poszukiwanie
stylu narodowego

Przez jednego z właścicieli –
Zygmunta Czartoryskiego.
Z niego łącznik Cię poprowadzi
Do drugiego budynku – dawnej
bażanciarni.
Stań przed wejściem i zobacz _ _ _ _
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_ _ _ okienek małych,

Którymi bażanty do domku wlatywały.
Skieruj swe kroki teraz ku latarni
Po lewej stronie za płotem i za drogą w oddali
Ujrzysz relikt – choć trochę skostniały
Budynki, które się ostały, ze zbożem styczność miały.
Książę Adam, człowiek znany
Wykształcony, oczytany
Do uprawy swojej roli kupił wynalazek nowy
Wielki, ciężki pług parowy.

Dzięki niemu swoje plony
Uzyskiwał jak szalony.
Przechowywał je w spichlerzu
By nie brakło na talerzu
Jadła jak i okowity
Tak dla niego jak i świty.
Ty natomiast idź na wprost
Na budynku zawieś wzrok
W powozowni przez wiek cały
Wozy i karety stały.

Po wojnie standardowo,
Zamek się zmienił w PGR-owo.
Okoliczna dziatwa liczna
Uciechy, zabawy miała w zamku śliczne.

Quest – Wyprawa Odkrywców
DOOKOŁA ZAMKU – HISTORIA
Z DRESZCZYKIEM

Niewiele się zachowało we wnętrzu przedmiotów
Nikt tu już nie tańczył walców i fokstrotów
Uratowały się nieliczne, reszta restauracja,
Lustra, marmury w ścianie, sufitowe dekoracja.
Teraz hasło odczytaj i skarb wreszcie odkryłeś
Gdzie zimno zamiast ciepła – gratulacje, na brawa zasłużyłeś!

Ścieżką kieruj się do mostka,
Koło niego, mówiąc szczerze,
Stoją drzewa jak rycerze.
A na prawo obok fosy
Widać _ _ _ _ w dzień i w nocy.
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Miejsce na skarb

45 min.

Jak szukać skarbu:
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Podczas wędrówki będziesz poszukiwać odpowiedzi na
zagadki, które doprowadzą cię do hasła-klucza. Dzięki niemu
znajdziesz Skrzynię Skarbów, z Księgą Wypraw, w której
możesz zrobić swój wpis, a pieczęć odbij na swojej karcie w
„Miejscu na skarb” jako dowód przejścia.

Dziś tragedia rodzinna już tylko w historię
się wpisuje.
Wróciłeś na koniec do startu podróży
Brzoskwinia na wierzbie złą tu passę wróży.
Owoc nieczysty zjadła pani Zamku
I na cholerę zeszła o poranku.
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Wzrok Twój nie wyląduje na manowcach,
jeśli wysoko zadrzesz głowę.
I jeszcze jedna tragedia tu się wydarzyła
Miłość i śmierć hrabianki się znów powtórzyła.
Dziedziczka Czartoryska matki nie słuchała
Dla wybranka ściany kolorowo pomalowała
Serce dziewczyny kupca pokochało
Od mezaliansu we dworze zawrzało.
Z własnej ręki dziewczę zakończyło życie
Pogrążyło to rodzinę w rozpaczy smutnej
Matka do Krobii w żałobie pokutnej
Szła pieszo w pogrzebowym kondukcie.

Quest opowiada historię zamku i rodzin, które były jego
właścicielami – Mycielskich i Czartoryskich, w szczególności
zagadkowe wydarzenia, które miały miejsce w murach tej
szacownej neogotyckiej budowli.

Czas przejścia:

Nim wejdziesz do środka popatrz na tablicę z prawej
A jaka rodzina dziś tu włada dowiesz się niebawem.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tu sprawuje

A Ty teraz wejdź do domu wdowca
Spójrz na _ _ _ _ _ _ _ _ _ krzyżowo –żebrowe.

Quest biegnie przez park wokół zamku Rokosowo (Łęka
Mała, Rokosowo 1, GPS: 51°47'08.6"N 16°53'32.1"E), w
województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w
gminie Poniec. Quest zaczyna się przy głównym wejściu do
zamku.

Tematyka questu:
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Minąłeś mostek, wal śmiało do przodu,
Po lewej za płotem stoją proste budynki
Ich młodsze kuzynki to magazynki.
W prawo skręć potem i wypatruj schodów.

Gdzie to jest?

Autorzy questu: Alfreda Bartkowiak, Justyna Bronka, Wiesława
Czerpińska, Katarzyna Fletta, Irena Grzybowska, Elżbieta Kordus ,
Agnieszka Kupich, Anna Majewska, Anna Nowicka, Ewa Pawlaczek ,
Domicela Skrzypalik, Elżbieta Węgrzynowicz, Natasha Wysocka przy
wsparciu merytorycznym Barbary Kazior
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Książę Czartoryski wita na swych włościach,
Jest mu bardzo miło, że może Cię gościć.
Mycielskich historia zamku dzieje zaczyna
Urodziwy młodzian i cudna dziewczyna.
Choć w zamku mieli znaleźć szczęście swoje
Dziewczyna w grobie legła, a na nim powoje.
Nie jedyna to tragedia, co zamkiem wstrząsnęła
Inna też hrabianka przedwcześnie snem wiecznym zasnęła.
O tym wszystkim się dowiesz, jak będziesz cierpliwy
Odkryjesz dwóch nobliwych rodzin sekret niewątpliwy.
Teraz w drogę, pora wyruszać krętymi ścieżkami
Wiersz Cię prowadzi naszpikowany zagadkami.
Pierwsze kroki skieruj ku starej wierzbie
płaczącej
Najstarsze dzieje zamku dobrze
pamiętającej.

