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Postać ta, w dawnych czasach, władców rozśmieszała,
i czapkę o trzech rogach zakończonych dzwoneczkami  
                                                                                               miała.
Wpisz w kratki – o jakim zawodzie tutaj mowa,
a do końcowego hasła wpadnie literka nowa.
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Jeżeli rozwiązując zadanie błędu się wystrzeżesz,
idź ścieżką przed siebie, miń rondo, aż mostek dostrzeżesz. 
Przejdź na drugą stronę i stań przed „świątynią dumania”,
gdzie u góry w cieniu krzewów możesz snuć rozważania. 

Spacerując możesz posłuchać licznych ptaków śpiewania,
dla wielu z nich park jest miejscem ich gniazdowania.
Spotkasz tutaj: kwiczoła, ziębę, sójkę, kosa czarnego,
możesz również usłyszeć dzięcioła w drzewo stukającego. 

Nowotomyski park w latach 1972–1980 budowano,
w czynie społecznym trud pracy tutaj wkładano.
Wówczas wykopano stawy, wytyczono drogi i alejki,
ustawiono też betonowych rzeźb asortyment wszelki.

Spójrz przed siebie, a dostrzeżesz tablicę daszkiem  
                                                                                            zakrytą,
wytęż swój wzrok, a przeczytasz treść tam ukrytą.
Jeśli przepiszesz legendy szósty punkt dokładnie,
dalsza podróż pójdzie Ci na pewno sprawnie.
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Mijały lata i park przeobrażał swe oblicze,
wszystkich tych zmian zdołać nie wyliczę.
Zniknęła miniaturka zamku Chojnik, estrada została  
                                                                                       zburzona,
a po pożarze dworku myśliwskiego została tylko ziemia  
                                                                                          spalona.

Stojąc przed „świątynią” dotarłeś do dróg rozwidlenia,
spójrz na prawo, a ujrzysz w oddali schody z kamienia. 
Kieruj się żwawo w ich stronę, mając po prawej stronie  
                                                                                               staw,
odczytaj z tablicy tropy i w odpowiednie miejsca  
                                                             nazwy zwierząt wstaw.

3 16

11

W naszym parku jest więcej dydaktycznych tablic  
                                                                          umieszczonych, 
dzięki którym pójdziesz w kierunkach przez nas  
                                                                           wyznaczonych.
Jeśli chcesz, możesz się później przy nich zatrzymać,
i wiele nowych informacji, dzięki nim otrzymać. 

Spod tablicy idź dalej prosto, aż zobaczysz dwie drogi,
niech w stronę lewą szybciutko poniosą Cię nogi.
W oddali ciekawy, „latający” obiekt przed Tobą  
                                                                                 się znajduje,
zagadka z nim związana nowe podpowiedzi  
                                                                             zagwarantuje.

Podejdź do samolotu, który w roku 1975 tutaj ulokowano,
a w roku 2014, po uszkodzeniu, gruntownie  
                                                                         odremontowano.
Pod samolotem znajdź tablicę – zobaczysz jak on się zwie,
wzbogacisz się dzięki temu aż o literki dwie.
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Gdy obejrzysz już samolot spójrz na mostek ze schodami,
i raźnie w jego kierunku odmierz 30 kroków nogami.
Pomiędzy kwitnącymi kwiatami skręt wykonaj w prawo,
ku nowej zagadce wąską alejką podążaj żwawo. 

Mając za plecami mostek, idź ścieżką asfaltową,
gdzie kiedyś ludzie jeździli kolejką wąskotorową.
Gdy się rozejrzysz ujrzysz plac zabaw wikliną  
                                                                               przyozdobiony,
a za nim trzy boiska, siłownia i skatepark jest zrobiony.

W 2018 roku nasz park gruntowanie zrewitalizowano,
dzięki nasadzeniom roślinności nowe oblicze mu nadano.
Pojawiły się inne krzewy oraz kompozycje kwiatowe,
wytyczono również alejki oraz ścieżki spacerowe.

Jak wiadomo Nowy Tomyśl wikliną stoi,
a wizyta tutaj każdego pozytywnie nastroi.
Mamy sporo atrakcji, nie tylko tych wyplecionych,
które z pewnością dodasz do listy swych ulubionych.

Zapraszamy na spacer po „zielonych płucach  
                                                                       naszego miasta”,
czyli do nowotomyskiego parku, który liczny  
                                                                drzewostan porasta.
Zanim rozpoczniemy ukrytego skarbu poszukiwanie,
czeka nas z założycielem miasta zapoznanie. 

Po lewej stronie pomnik Feliksa jest osadzony,
a przy bucie odpowiedź przez kogo został zrobiony. 
Zapisz w kratkach artysty imię i nazwisko,
a następne zadanie czeka na Ciebie gdzieś blisko.
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Feliks Szołdrski, herbu Łodzia – założyciel miasta, 
wokół którego chmiel i wiklina całe pola porasta.
W 1786 roku będąc właścicielem tych dóbr ziemskich, 
ufundował miasto dla przybyłych osadników olęderskich. 

W 230 rocznicę praw miejskich otrzymania, 
postanowiono uhonorować jego dokonania.
Park Kultury i Wypoczynku w 2016 roku nazwę zmienił
i w Park im. Feliksa Szołdrskiego się odmienił.

Spod pomnika Feliksa idź prosto, jak aleja prowadzi,
chwilami zerkając, co jest po obu stronach drogi  
                                                                                nie zawadzi.
Przede wszystkim zwróć uwagę na stronę prawą,
a spotkasz się z leżącą na tronie postacią ciekawą.

Gdy rozejrzysz się po wszystkim co jest wkoło,
nie zmieniaj kierunku tylko idź dalej wesoło.
Po lewej stronie ujrzysz sprzęt muzyczny,
jak nazywa się ten instrument klasyczny?
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Spacerując uważnie nasłuchuj, skąd dochodzi kaczek  
                                                                                        kwakanie,
podejdź w tym kierunku, a ujrzysz ich niezwykłe  
                                                                                      mieszkanie.
To Ptasia Wyspa, którą w 2011 roku wykonano 
i do jej budowy naturalną wiklinę wykorzystano.
 
Odwróć się za siebie, zobaczysz betonowe donice,
przejdź do ostatniej, skrywa ona tajemnice.
Imię rzymskiej bogini jest tam ukazane,
wpisanie go w odpowiedzi jest jak najbardziej wskazane.
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Długo można by tak patrzeć, jak pływają kaczki  
                                                                                       krzyżówki,
lecz pora ruszyć w drogę, aby odnaleźć kolejne łamigłówki.
Odszukaj latarnię gdzie tabliczka ze strzałką do zoo  
                                                                     jest przymocowana,
droga, którą wskazuje powinna być przez Ciebie wybrana. 

Spacerując wypatruj obiektu, jaki przy ścieżce ulokowano,
to mniejsza wersja budowli, którą z drewna zbudowano.
Dawniej w takich miejscach mąkę na chleb mielono,
zaleca się, aby poniższe kratki jego nazwą uzupełniono.
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Jak widzisz, jeszcze kilka zagadek jest do rozwiązania,
nie czekaj, tylko ruszaj przed siebie po nowe wyzwania.
Oto dotarłeś w pobliże ogrodu zoologicznego ogrodzenia,
uwierz mi – wewnątrz jest sporo atrakcji do zobaczenia. 

Wiata jest miejscem różnorodnych wydarzeń organizacji,
a przy tym – wyjątkowym miejscem ludzi integracji. 
Pod nią spotkać można wiklinowe: dziki, żubry,  
                                                                               a nawet konie,
z kolei prawdziwe zwierzęta mieszkają po drugiej stronie. 

Myślę, że przed wejściem do zoo, zatrzymać się wypada,
aby ze stojącej tutaj tablicy wyczytać, jakie atrakcje  
                                                                                           posiada.
Placówka prowadzi między innymi zajęcia dydaktyczne,
na których dzieci i młodzież przyswaja wartości  
                                                                                   ekologiczne. 

Nowy Tomyśl to najmniejsze miasto, które posiada  
                                                                      ogród zoologiczny,
mimo to spotkasz tutaj różnorodny i ciekawy  
                                                                         zestaw fauniczny.



Tajemnicze 
alejki  

Parku Feliksa 

PARTNERZY:

www.regionwielkopolska.pl

GDZIE TO JEST?
Nowy Tomyśl znajduje się w zachodniej części 
województwa wielkopolskiego, ok. 60 km od 
Poznania w odległości ok. 10 km na południe 
od autostrady A2. Park im. Feliksa Szołdrskiego 
znajduje się w południowo-wschodniej części 
miasta.

TEMATYKA
Quest prowadzi uczestnika urokliwymi alejkami 
po nowotomyskim Parku im. Feliksa Szołdrskiego. 
Spacer przybliża historię tego miejsca oraz prowa-
dzi do jego najważniejszych atrakcji turystycznych 
oraz miejsc rekreacji.

POCZĄTEK QUESTU
Główne wejście do Parku im. Feliksa Szołdrskiego 
przy ulicy Topolowej.

NA CZYM TO POLEGA?

W czasie wędrówki będziesz rozwiązywał zada-
nia 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

45 min

Jeśli już wiesz, jak brzmi podpowiedź, gdzie skarb  
                                                                                        schowano,
odnajdź to miejsce i otwórz skrytkę, którą dobrze  
                                                                             przymocowano.
Wewnątrz jest księga questu i pieczęć pamiątkowa,
przystaw sobie ją poniżej, bo to rzecz unikatowa. 
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Dwóch mieszkańców ogrodu nawet w logotyp zoo  
                                                                              wprowadzono,
sprawdź zatem, jakie zwierzę w pierwszym „O”  
                                                                                umieszczono.
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Smutno to rzec, ale spacer nasz zmierza ku końcowi  
                                                                           mój przyjacielu,
lecz nim to nastąpi, udaj się do miejsca stworzonego  
                                                                 dla wikliny i chmielu.
Mowa o Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa,  
                                                     do którego aleja prowadzi,
podejść pod jego gościnne bramy myślę, że nam  
                                                                                 nie zawadzi. 

Nowotomyskie muzeum to miejsce jedyne w swoim  
                                                                                        rodzaju,
ponieważ nie znajdziesz takiej drugiej placówki  
                                                                        w naszym kraju.
Chcąc uczcić historię nowotomyskiego plecionkarstwa  
                                                                  zostało utworzone,
dlatego w nim wszystko, co jest związane z wikliną  
                                                                        jest gromadzone.

W budynkach muzeum pokazane są stałe ekspozycje,
co prezentują uprawy chmielu i wikliny długie tradycje.
Spójrz na tablice, które przy bramie wejściowej ustawiono,
bo nad pierwszym kodem QR hasło wyznaczono.

14 4

Muzeum sporo nowych literek nam zapewniło,
mam nadzieję, że ich szukanie was nie znudziło.
Teraz ku wiklinowemu Wigloo nogi swe skierujcie, 
w jego otoczeniu finału naszego spaceru oczekujcie. 
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Więcej questów znajdziesz na:  
www.regionwielkopolska.pl 
www.questy.org.pl 
www.questing.pl

Miejsce na skarb
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