
Dwa moje powozy wojnę przetrwały,
do muzeum w Łańcucie przekazane zostały.
Czym jest Masztalarnia? Dziwi Cię to może?
Tam masztalerz końmi zajmował się dobrze.

Ujeżdżał młode konie, stadem się opiekował, 
pracownikami stajni wprawnie kierował.
Centrum Promocji Lasów Państwowych dziś tu się znajduje, 
dobry odpoczynek wszystkim w lesie proponuje.

Zlustruj budynek, zdobny front jego, 
małe okienka z łukiem policz tu Kolego!
Lecz nie zadzieraj głowy wysoko, 
w przyziemiu je dostrzeże Twoje bystre oko.
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Idź teraz, gdzie szlaban drogę zagradza, 
on kierunek drogi łatwo Tobie zdradza.
Zakaz ten jednak Cię nie obowiązuje, 
bo zadania questowe pilnie rowiązujesz.

Gdy się rozejrzysz, po prawej tablica,
to właśnie ku niej zwróć Twoje lica.
Na tle zielonym białe litery, 
nie jest to trudne, będę tu szczery.
Nazwa miejscowości, w której się znajdujesz,
questowe zagadki pilnie rozwiązujesz.

-
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Tuż za szlabanem droga asfaltowa, 
po lewej budynek ładny się chowa.
W murze pruskim był wybudowany, 
dziś przez konserwatora jest użytkowany.

Gdy go stawiałem przed stu laty z okładem, 
wśród mych rówieśników świeciłem przykładem.
Zamkową straż pożarniczą tu powołałem, 
właśnie dla nich ten budynek postawić kazałem.
Obok zbiornik – sadzawka wodą napełniona, 
do gaszenia pożarów straż była gotowa.

Idź dalej ścieżką, aż do rozwidlenia, 
spojrzenie na drzewa w zachwyt się zamienia!
Wiele z nich to prawdziwe pomniki przyrody,
przez wiek i rozmiary wymagają ochrony.

Stań przed zamkiem, spójrz na jego bryłę,
o jego historii pomówimy tu chwilę.

Majątek w Goraju po ojcu przejąłem, 
budową zamku zaraz się zająłem.
Prace budowlane trzy lata zajęły, 
w trudzie i znoju szybko upłynęły.

Wzniesiony z fantazją, bardzo nowocześnie, 
niektóre rozwiązania stosuje się współcześnie.

Była winda i chłodnia i odkurzacz centralny, 
dla dużych pomieszczeń, wprost idealny!

Szedłem z duchem czasu, lubiłem nowoczesność, 
dwa samochody – to dla mnie konieczność.
Choć stan dróg zostawiał wiele do życzenia, 
miałem tu pole do marzeń spełnienia.
Do Berlina jeździłem, często tam bywałem, 
drogę w 3,5 godziny nieraz pokonałem.

Głównym źródłem dochodu mojego
była gospodarka z areału rolnego.
Mojej pasji tutaj się oddawałem,
gospodarką leśno – łowiecką ją nazywałem.

Gdy historii zakamarki ciekawią Ciebie, 
spójrz na tablicę – będziesz w siódmym niebie.
Tu dzieje zamku okraszone zdjęciami, 
zdradzę Ci sekret – mówiąc między nami.

Co było tutaj mym oczkiem w głowie? 
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                                                        – tablica Ci podpowie.
Polowania me sławne były wśród niemieckiej szlachty, 
lecz laur zwycięstwa zgarnął Polak – fakt ten nie był łatwy.

Książę
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                                              ustrzelił tutaj dwudziestaka, 
największego w mych lasach jelenia – chłopaka.

Nad bramą wjazdową, spójrz – jest herb rodowy, 
ilość symboli- prawdziwy zawrót głowy!
Cofnij się znacznie, spójrz nań z perspektywy, 
lew drogę wskazuje, nie bądź niecierpliwy!

Mówisz – są trzy lwy, który powie prawdę? 
Na pięć kamieni w murze patrzy (!) – chyba głowę zadrę!
Ostrożność zachowaj, szlak zielony Twoim azymutem, 
idź jak Cię prowadzi, nie podążaj skrótem!

Najkrótszą nazwę miasta ze znaku tu zapisz, 
idź w tym kierunku, a do skarbu trafisz.
Dodam jeszcze, że miasto zęby kryje w sobie

do pracy one służą, nie zaś ku ozdobie.
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Nie jesteś pewien drogi, mamią Cię w dół schody, 
lecz nimi nie podążaj, choć chciałbyś ochłody.
Na ławeczce przysiądź i odpocznij sobie, 
na zamek spójrz teraz, opowiem coś Tobie. 

Brama tu była, lecz nie ja ją zamurowałem, 
na dziedziniec powozem tędy wjeżdżałem.

Ptaszka jednego z bajki znasz zapewne, 
i nie chodzi tutaj o Śpiącą Królewnę  :)
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Poszukaj trzech tablic – tam szybko się kieruj, 

potem schody w dół policz i nimi maszeruj.
Wynikiem będzie liczba dwucyfrowa,

której cyferki do siebie pilnie dodaj.
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Teraz uważaj Wędrowcze uroczy!
Na rozwidlenie alejek parkowych wkroczysz.
Poszukaj gdzie rynienka (!) wody odprowadza,
ta alejka kierunek marszu Tobie zdradza.

Idziesz alejką, sześciokąty pod nogami, 
poruszaj się po niej małymi kroczkami.
Proste, stare drzewa tu cień rzucają, 
w księgach botanicznych – bukami je nazywają. 

Fagus silvatica to ich łacińskie miano, 
od którego instrument fagotem nazwano. 
Angielskie słówko book – książkę oznaczające, 
wzięło się od bukowej tabliczki – do pisania służącej.

Gdy kolejne schodki na szlaku zobaczysz, 
ich ilością na pewno się nie wystraszysz.
Żwawym krokiem leśne ścieżki przemierzyłeś,
aż do drogi asfaltowej bez trudu trafiłeś.
Spójrz w lewo i w prawo, jeśli wolna droga, 
przejdź na drugą stronę, gdzie jest cisza błoga.

Tam ścieżka ze schodami dalej Cię prowadzi,
wcześniej przy znaku drogowym stanąć nie zawadzi. 
Na nim zwierzak ukryty, łatwo go rozpoznasz. 

Cóż to takiego? Zapisz gdy go poznasz.
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Idź, aż na drodze staną wąskie schody, 
tu mijasz też buka niezwykłej urody.

Opaskę na nim zobaczysz – koloru
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zapisz to i ruszaj dalej Kolego. 

Kolor ma znaczenie, znają go leśnicy, 
tak oznaczają drzewa Lasów pracownicy.
Żółta opaska ciągła, charakterystyczna jest dla drzew, 
z których zbiera się nasiona na dalszy ich siew.

Gdy na sam szczyt wzgórza już się dostaniesz,
poszukaj budynku – dostarczy Ci wrażeń!
To Masztalarnia, gdzie były powozy i stajnie, 
garaże dla automobili oraz ujeżdżalnie.
A tu nieopodal, na tym wielkim placu, 
w tenisa sobie grałem, gdy miałem trochę czasu.

Pozwól, że się przedstawię, choć trzy imiona miałem, 
pierwszego jedynie dla bliskich używałem.
Wilhelm Hochberg – to wersja skrócona, 
na końcu poznasz wszystkie me imiona.

Choć książęca krew w mych żyłach płynęła, 
a rodzina moja z wielkich włości słynęła,
nie wynosiłem się nad innych, ludzi szanowałem, 
o dobra mi powierzone zadbać umiałem. 

A teraz czas na wędrówkę, Gościu niestrudzony,
widać, że jesteś żądny przygody.
Niezwykłych miejsc tu nie brakuje, 
spacer po mych włościach Ci obiecuję.

Przed wejściem do szkoły zaczynamy przygodę,
poznamy tu historię i piękną przyrodę.
Tu uczniowie Szkół Leśnych czasu nie tracą,
o wiedzę wszechstronną chętnie się bogacą.
O drzewach, zwierzynie i gospodarowaniu 
chętnie Ci opowiedzą na poczekaniu. 

Oto logo szkoły, na ścianie przed Tobą, 

w okręgu jest tu ozdobą.
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Teraz się rozejrzyj, spójrz po swojej prawicy, 
ciekawostki znajdziesz na niejednej tablicy.
Nazwy ptaków, które tutaj w lesie mieszkają, 
śpiewem Twój spacer pewnie umilają.



Dość siedzenia, ruszaj raźno! Brama Twym kierunkiem, 
przyjrzyj się zwierzętom nad tarczy wizerunkiem. 

Dwie
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Po Twojej lewicy balkon pięknie zdobiony, 
inicjał niejeden jest tam umieszczony.
A nad literami insygnium króla jegomości.
Cóż to takiego? Nazwa niech w kratkach zagości.
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Śmiało maszeruj, nie opuszczaj głowy w dół, 
wieża na dachu to kierunek Twój. 
Zaraz za zakrętem piękny balkon widać, 
gdzie kiedyś bardzo lubiłem przesiadywać.
Herbatkę w spokoju tutaj popijałem, 
urokowi mego lasu się poddawałem. 

Gdy pod nim staniesz, gdzieś pod filarami,
przez okno spojrzyj na salę z eksponatami.
Co to za gabinet? No już się nie trudź 
i na napis nad drzwiami swą uwagę zwróć. 
Nie bój się zwierząt, nie wywołuj paniki, 

bo teraz już wiesz, że to jest gabinet
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Skarb jest coraz bliżej, ale to nie koniec jeszcze, 
kamienistą dróżką, do lasu wejdziesz wreszcie.
Miń maszt i wielką z kwiatami donicę,
ja jednak lasem bukowym Cię zachwycę. 

Twym celem brama do lasu, miń ją ochoczo,
za chwilę w zieleni będziesz mógł odpocząć.
Jednak uważaj! Bo czasem tu pędzą rowerzyści z góry, 
bądź bardzo ostrożny, by nie było awantury!

Wypatruj tablicy gdzie są martwe drzewa. 
Jaki tam ptak, co leczy drzewa i nie śpiewa?
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Spacer kultywuj, pełną piersią oddychaj,
pięknem bukowego lasu jeszcze się zachwycaj. 
Zobaczysz dwie tablice, z zasadami porządku
i dwóch turystów, którzy idą w rządku.
Lecz nie podążaj za nimi! Idź ścieżką w głąb lasu, 
rozkoszuj się ciszą, nie rób tu hałasu. 

Dotarłeś do mego miejsca ulubionego, 
teraz mojego spoczynku wiecznego. 
Dobrą lekturą tu raczyć się lubiłem, 
spoglądałem na Ojczyznę, której los podzieliłem.

Tematyka
Wyprawa przedstawia historię Zamku w Goraju i jego 
dawnych właścicieli 

Gdzie to jest?
Goraj-Zamek – miejscowość w północnej Wielkopolsce, 
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 

Start:
Początek trasy przed budynkiem Zespołu Szkół Leśnych 
w Goraju (po wjechaniu drogą dojazdową na teren 
kompleksu – szkoła znajduje się na wzgórzu po prawej 
stronie)

Na czym to polega?
W czasie wędrówki uczestnik zabawy rozwiązuje za-
dania i zagadki, które doprowadzą go do ukrytego na 
końcu trasy skarbu w postaci pieczęci. Przystawić ją na-
leży w miejscu na skarb i schować w skrzyni dla innych 
uczestników zabawy. 

Czas przejścia: ok. 70 minut.

Tekst: Karolina Kokot-Wardęga
Autor mapki: Anna Łyczykowska
Opiekun wyprawy: Karolina Kokot-Wardęga,  
tel. 607 178 378
Opieka merytoryczna i projekt serii: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka Odznaka 
Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka 
Odkrywców Tajemnic”.

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

O zamku w Goraju

Partnerzy:

Więcej questów znajdziesz na:  
www.regionwielkopolska.pl, www.questy.org.pl, 

www.questing.pl

Po I wojnie granicę na Noteci wytyczono, 
dobra moje po polskiej stronie pozostawiono.
Teraz tu spoczywam po wieczne czasy, 
szumią mi nad głową ukochane lasy.

Zagadka ulegnie w całości rozwiązaniu, gdy dokończysz 
słowa epitafium: 
Wędrowcze zatrzymaj się przy tym kamieniu i pomyśl  
o człowieku szlachetnym i łagodnym, który osuszył 
wiele łez biednych ludzi; 
Pamięć w ich sercach jest jak… 
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Dobrze się rozejrzyj w okolicy kamienia,
skarb na pewno tu znajdziesz, niczego nie zmieniaj!
Szyfr tajemny otworzy Czartoryskiego jeleń rekordzista,  
pierwsze dwie liczby wpisałeś – sprawa oczywista!
Drugą część szyfru zdradzi liczba schodów,
gdy spod szkoły schodziłeś nimi do dołu.

Skarb zdobyty! Pieczęć piękna przystawiona,
zamknij skrzynię by dla innych skarb się zachował.
Zostań tu jeszcze, pospaceruj alejkami,
uciesz swoje zmysły gorajskimi widokami! 

Nadleśnictwo Krucz
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