
Dziś to Muzeum
 - co wystawy mieści, o leśnej treści. 

Podejdź bliżej, bruk będzie granicą,
z lewej strony na wzgórzu zapoznaj się z kaplicą.
To Mauzoleum, grób Izabelli skrywa.
Pośmiertny dom Hrabiny tutaj odpoczywa.

Urodzona w Warszawie, umarła w Mentonie,
zgodnie z ostatnią wolą pochowana w Gołuchowie.

Chcąc dostać się na wzgórze zrezygnuj z kamieni,
choć będą Cię kusić, nie podążaj nimi.
Wybierz drogę bezpieczną i idź dookoła.
Podejdź do drzwi kaplicy, duch Hrabiny woła.

Musisz zajrzeć do środka i tu Cię pouczę,
popatrz przez dziurkę, w którą zwykle wchodzą klucze.
Jeśli drzwi są otwarte masz łatwe zadanie,
w oknie na przestrzał witraż, na nim rodu Czartoryskich zawołanie!

To hasło! Gdy je znajdziesz wpisz tutaj:

                                                                           czym prędzej.
Ale to nie koniec, możesz liczyć na więcej!

Teraz spójrz ponad kratę, unieś swoje oczy,
patrz na ścianę zewnętrzną, jeździec Cię zaskoczy.
W tym miejscu trochę wiedzy zyskasz.
Ten znak pod którym leży z Czartoryskich Działyńska,
to herb jej rodowy –  Pogoń Litewska się zowie.
Kto spojrzy na jeźdźca, co robić się dowie.

Patrz, w którym kierunku koń z rycerzem pędzi,
tam skarb jest ukryty na wzgórza krawędzi.
Nie ruszaj się z miejsca, zimny głaz odszukaj.
To już tutaj!

W pobliżu kamienia Twój skarb się znajduje.
Znalazłeś?  No to gratuluję!
Przygoda Twoja nie kończy się jeszcze,
wpisz litery zebrane na queście,
umieść je w kratkach i dowiesz się wreszcie,
jak Hrabina Izabella nazywała to miejsce.

Gdzie to jest?
Gołuchów leży w południowej Wielkopolsce, powiecie pleszewskim, 
nieopodal Kalisza, przy drodze krajowej nr 12, w odległości 100 
km od Poznania – stolicy regionu. Ma do zaoferowania wielkie 
bogactwo walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych. 
Zabytki architektury Gołuchowa należą do unikatowych w Polsce. 

Tematyka:
Quest proponuje wyprawę śladami Izabelli z Czartoryskich Działyń-
skiej, wielkiej miłośniczki sztuki, twórczyni pierwszego prywatnego 
muzeum w Gołuchowie z wyjątkową kolekcją waz greckich.

Na czym to polega?
Z pomocą mapy i tekstu wędruj śladami Izabelli, poznając historię 
jej życia, którego część spędziła w Gołuchowie. Rozwiązuj zagadki, 
a dotrzesz do celu, gdzie czeka na Ciebie „skarb” w postaci pieczęci. 
Przystaw ją poniżej.
Początek questu: Park-arboretum w Gołuchowie, Muzeum Le-
śnictwa, „Powozownia”. Czas przejścia: ok. 40 min.
Opiekun wyprawy: Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak
Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”
www.goluchow.pl, e-mail: gckzamek@goluchow.pl 

Miejsce na skarb:

Partnerzy:
Gmina Gołuchów, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział w Gołuchowie, 
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Biblioteka 
Publiczna Gminy Chocz, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Więcej questów znajdziesz na:
www.questing.pl, www.regionwielkopolska.pl, www.wyprawyodkrywcow.pl

Śladami Izabelli 
z Czartoryskich Działyńskiej

Gołuchów
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W Gołuchowie witaj drogi turysto,
zabaw się questem – zostań odkrywcą.
Poznaj historię kobiety niezwykłej,
Hrabiny Izabelli z Książąt Czartoryskich Działyńskiej.

Ośrodek Kultury Leśnej terenem tym zawiaduje,
Przyrodnicze Podstawy Leśnictwa w Muzeum prezentuje.
Zostaw je za plecami, ale zanim ruszysz,
z mapy „co Cię czeka” dowiedzieć się musisz.

Park jest zabytkiem, więc miły Turysto,
z regulaminem zapoznaj się bystro.

Ruszaj więc odkrywco w kierunku alei,
trasa ta była częstym miejscem spacerów Izabelli.
Lipowo–grabowa aleja do bram Zamku prowadzi,
dzieło życia Izabelli, zwiedzić nie zawadzi.

Kolekcję dzieł sztuki tutaj umieściła,
greckie wazy i inne bogactwa nam udostępniła.
XVI-wieczny Zamek kilkakrotnie przebudowywany,
w renesansowej szacie dzisiaj oglądamy.

Zamki i pałace znad Loary, francuskiej rzecznej doliny,
to Zamku gołuchowskiego najbliżsi kuzyni.

Wysokie drzewa go otaczają,
jedno z nich „Adamem” ludzie nazywają.
To buk czerwonolistny, ciemny granit pod nim,
skrywa imię i nazwisko: 

- to gołuchowski ogrodnik. 

Nieopodal napotkasz krzyżujące się alejki parkowe,
„żółte żubry” przy nich, wskażą Ci dalszą drogę.

Idąc tą drogą, po 20 krokach, odwróć się przez lewe ramię,
zobaczysz dziedziniec zamkowy,
ulubione miejsce fotografowania się par młodych.

Idź dalej, nie zwalniaj, a po krótkiej chwili,
z lewej strony zobaczysz drzewo Izabelli.
Jak widzisz lipę Izabellę pokonało wietrzysko,
obok niej rośnie „nowa” - mimo wszystko.

Jeszcze kilka kroków i staniesz u progu alei lipowej,
ale nie ona wyznacza dalszą Twoją drogę.

Idź w lewo, po 40-tym kroku, 
skręć w dróżkę po Twym prawym boku.
Idź, aż spotkasz drzewo z potężną koroną
i kamień z napisem pod jego osłoną.

Podejdź bliżej, sprawdź jak drzewo to się nazywa,

ku pamięci potomnych, granit, imię                      przyzywa.
Tu wspomnisz hrabiego Jana Kantego Działyńskiego,
męża Izabelli  - twórcę parku gołuchowskiego.

Chwilę odpocznij w dęba cieniu,
Twoja dalsza droga – w dół, po kamieniu.

Gdy dotrzesz do mostu, nie przechodź przez niego,
wybierz drogę wzdłuż rzeki, kierując się w lewo.

Idąc jasną drogą, przyśpiesz nieco kroku,
Zamek z lewej, rzeka „Ciemna” po Twym prawym boku.

Mijasz stare graby, jeden wyjątkowy,
spoglądając przez pień jego,
na wypowiedzenie życzenia bądź gotowy.

Przychodząc tutaj nocą w księżyca poświacie,
możesz zobaczyć ducha Izabelli spacerującego po zamkowej komnacie.

Przed Tobą rozstaje, Ty idź przy zamkowym murze, 
gdy dotrzesz do kamiennej drogi, spoglądaj ku górze.

Na grubym drzewie wskazówkę zobaczysz,
to Patron Leśników

na Ciebie patrzy.
Ręka z krzyżem Zamek wskazuje,
Ty wybierz przeciwny kierunek, tam paw spaceruje.

Czerwony budynek widnieje w oddali – to Oficyna,
gdzie ostatni właściciele majątku Gołuchów  mieszkali. 
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