
Gdy las opuścisz, kieruj się w prawo, 
kawał drogi za tobą – brawo, brawo!
Nigdzie nie skręcaj, omiń olszyny, 
po prawej ręce masz głóg i maliny.
Tarnina i róże kolce mają zgubne 
- wszystko to są krzewy ciepłolubne.
Czyżniami zwane, dla ptaków stołówka, 
dla różnych zwierząt świetna kryjówka.

Różnobarwne owoce się na nich mienią,
źródło witamin to jest jesienią.
Wszystkie jadalne, z jednym wyjątkiem,
nie ruszaj, 

bo skończysz z chorym żołądkiem.

Pewnie stąd widzisz już oczko wodne 
- w bezkręgowce jest zasobne.

Tam idź przed siebie, przez łąki pomykaj,
zioła, trawy, turzyce delikatnie dotykaj.
Przyjrzyj się dobrze wszelakiemu stworzeniu,
nigdzie się nie spiesz, obserwuj w skupieniu.

A gdy już atrakcji poczujesz chęć, 
skręć w lewo i do ptaka rzeźby pędź.
Tam wielki bielik skrzydła rozkłada, 
zaś

blado wypada. 

Zanim stąd odejdziesz, sprawdź dobrze wokół, 
pieczątki poszukaj, wzrokiem bystrym jak 
sokół.

Idź dalej wzdłuż lasu, 
nie rób hałasu, 
miejsce do skoku
znajdziesz zaraz z boku.  
Jak pchła skacze, a jak jeż?
Spróbuj swoich sił Ty też.

„RÓŻNORODNOŚĆ LEŻY 
W NATURZE”
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Śląski Ogród Botaniczny 

w Radzionkowie

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu 
Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu 
jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Regionalna Stacja 
Edukacji Ekologicznej

Ogród Botaniczny
(wejście główne od ul. Zejera)
 - otwarty do ogrodu od świtu do zmierzchu
  - wstęp BEZPŁATNY

Kontakt
   tel. 536 330 776
   e-mail: ogrodradzionkow@sibg.org.pl 
   www.obradzionkow.robia.pl

T ematyka
Q uest przyrodniczy przybliżający różnorodność 
biologiczną i geologiczną Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
w Radzionkowie.

Lokalizacja
Województwo Śląskie, miasto Radzionków, teren 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Start spod Regionalnej 
Stacji Edukacji Ekologicznej, ul. Księżogórska 90 a,
 41-922 Radzionków

Na czym polega
Uczestnik zabawy rozwiązuje zagadki, zdobywa pieczątki, 
wykonuje zadania, które prowadząc go przez najciekawsze 
zakątki ogrodu botanicznego pozwalają odkryć ukryte 
hasło. 

Czas przejścia:
 ok. 90 minut.
 

QUEST - INFORMACJE OGÓLNE

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie powstał 
w 2015 r. na terenie pogórniczym, dzięki czemu posiada 
bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu (wyrobiska wapienia, 
pagóry, zagłębienia po eksploatacji galmanu). Zajmuje 
powierzchnię 16 ha, po której można poruszać się pieszo lub 
rowerem, siecią utwardzonych, szutrowych ścieżek. 
Do ogrodu prowadzi pięć wejść, z których główne znajduje 
się na przedłużeniu ul. Zejera. Na teren ogrodu można wejść 
z psem wyłącznie na smyczy. 

Gdy już poćwiczysz w lewo się kieruj, 
wąską ścieżką wśród drzew spaceruj.
Przerwę chciałbyś pewnie mieć,
ale bądź uważny, bo przegapisz sieć.
Pająk siedzi w pajęczynie, 
kto w nią wpadnie, prędko zginie.

on się zwie, teraz każdy już to wie.

A na koniec szukaj bobra!
To zabawa całkiem dobra.
Znajdziesz go przy wodzie, 
gdzie piłuje zęby na wierzbowej kłodzie.
Nie straszny mu nawet najgrubszy bal,
taki z niego super

Podejdź do niego, kłodę opukaj,
pieczątki dobrze tutaj poszukaj.

Ruszaj teraz w pęd,
to już ostatni w prawo skręt.
Koniec trasy zaraz będzie,
tam gdzie drzewka rosną w rzędzie.
Raz już tutaj dzisiaj byłeś, 
koło wielkie zatoczyłeś.

Dawnych odmian jabłek rośnie tu bez liku,
nie znajdziesz już takich w żadnym sklepiku.
Z tego bogactwa każdy jest rad!
Teraz już wiesz – to jest:

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

fot. A. Król



Teraz z werwą obróć się na pięcie
i drzewa z cierniami poszukaj zawzięcie 
(podpowiem Ci na uszko: glediczja to będzie).

Następnie ścieżką idź wśród drzew, 
rododendronu przywita cię krzew.
Zimą czy latem, o każdej porze,
zakątek ten w zielonym jest kolorze.
Rośnie tu także                                               

                                                 dziwny, cudaczny,

z daleka widoczny, w kształcie pokraczny.

Po schodkach następnie wespnij się w mozole,
aż (tak nieco z lewa) stawisz czoła dzikiej 
pszczole!
Nic się jednak nie bój, to są samotnice:
trzmiele, murarki, smukliki, porobnice.
Dzięki nim owoce pyszne niesłychanie,
bo ich rolą jest właśnie

Miodu od nich nie dostaniesz, 
wosku też nie zbierzesz, 
za to pieczęć kolejną znajdziesz, 
gdy za domkiem pogrzebiesz.

Miodne pszczoły wszystkim znane 
w ulach zwykle są chowane.
Jednak kiedyś tak nie było – 
w dziuplach, w barciach się je kryło. 
Ul to wynalazek sprytny,
jednak całkiem nowożytny.

Kto więc pomysł miał takowy,
żeby stworzyć ul ramkowy?

Teraz przez sad, potem lewą stroną,
ścieżką kamienną lekko utwardzoną.
Wśród olbrzymich głazów, 
wprost z górskiej krainy 
cieszy oko zimozielony płat 

Idź śmiało przed siebie, aż dojdziesz do piachu,
rośliny miejsc suchych podziwiaj bez strachu.
Sosna tu rośnie, samotna i duża, 
pieczątkę kolejną skrywa  u podnóża.

Ta sosna wcale nie jest zwyczajna,
spójrz na tabliczkę 
– to sosna jest 

Zejdź w dół (sam wybierz którędy),
na dnie wyrobiska na skały miej względy.
Szalona podróż w przeszłość Cię czeka, 
kiedy na ziemi nie było człowieka.

Było to dawno, poczytaj kiedy,
poznaj zwierzęta, które żyły wtedy.
Schyl się, wzrok wytęż, a znajdziesz odciski,
kto je zostawił 
– z tablicy dowiesz się o wszystkim.

Zabierz ulotkę, spójrz na mapę
i ruszaj na wyprawę opisanym szlakiem.
Pieczątek trzeba znaleźć sześć,
odgadnąć hasło, no i cześć!

Kwadraty z cyframi sumienne wypełnione,
odczytać hasło pozwolą
 – spójrz na ostatnią stronę.

Liliowców szczątki to trochity,
a skamieniałe kupy to 

Czas kamieniołom opuścić żwawo,
cofnąć się do barci i skręcić w prawo.
Gdy będziesz już w lesie, wypatruj dzięcioła,
lekcja o ptasich budkach Cię woła.
To domki lęgowe, mieszkania zastępcze,
każdy gatunek lubi inne wnętrze.

W najdłuższej budce, w górnym rzędzie,
sowa    
   
zamieszkiwać będzie.

Na śmiałków czeka zaś informacja miła,
wśród budek pieczątka kolejna się skryła.

Idź dalej lasem, do skrzyżowania,
tam masz tablicę do przeczytania.
O geofitach, wiosennych roślinach,
kolorowo kwitnących leśnych bylinach.
Wśród nich zawilce 
i                                                             niedźwiedzi,

co większą część roku pod ziemią siedzi.

Teraz idź w prawo miłą leśną dróżką,
tam na ławeczkach daj odpocząć nóżkom.

Wokół drzewostan różnogatunkowy, 
liściasty, iglasty, skłania do rozmowy.
Różne pni przekroje masz do porównania,
z dendrochronologią zacznij swe zmagania.
Na plastrze policz słoje robinii,
tyle lat rosła, ile ma ciemnych linii.

START

Przybij pieczątkę, kieruj się na południe,
wzdłuż płotu w lewo - nie będzie nudnie.

Domek zostaw za plecami, 
patrz prosto przed siebie.
Czy widzisz kolejny? 
Nogi poniosą tam Ciebie.
Potem w dół ścieżką – tam rośliny miododajne,
pyłkiem, nektarem mega wydajne.
Nie wchodź na schodki, skieruj się w lewo,
aż z kłodą bartną ujrzysz duże drzewo.
W miejscu tym posłuchaj pszczelej opowieści,
która wiele faktów niesie w swojej treści.

W lewo za bramą owoce, warzywa, 
tutaj się dowiesz co się jak nazywa.
Co to jest płaskurka, jak wygląda gryka,
tu nawet zimą wiedza nie umyka.
Popatrz na grządki, spójrz na tabliczki,
układ roślin jest chronologiczny.
Czy pierwsza udomowiona została pszenica?
Czy może raczej odżywcza soczewica?
Sprawdź to koniecznie, łacińską nazwę wpisz.
To jest 

- wiesz już od dziś.    
                                                                       

1

Regionalna Stacja 
Edukacji Ekologicznej

brama główna

Księżogórska 90 a,
Radzionków

START

2

3

5

4

6

9

7

8


