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6/G/19Wejherowo
Majkowski	nad	Cedronem

N

Park Miejski im. Aleksandra Majkowskiego 
w Wejherowie pochodzi z XVIII wieku 
i jest typowym parkiem	pałacowym	
w	stylu	angielskim. 

Prowadzona od 2009 r. rewitalizacja 
pozwoliła na przywrócenie jego walorów 
historyczno-przyrodniczych. Powstały 
oświetlone aleje i ścieżki, pogłębiono kanały, 
wykonano meliorację nawodnionych terenów, 
zbudowano mostki, kładki, fontanny, place 
zabaw i plenerową siłownię, kawiarnię, altanę 
i scenę letnią. Posadzono nowe rośliny, 
zadbano o ptaki i stare drzewa, a wzdłuż 
najciekawszych okazów poprowadzono 
ścieżkę dydaktyczną.

Park stał się urokliwym, magicznym
miejscem, łączącym centrum miasta
z Kalwarią Wejherowską.
Opis	na	podstawie	wejherowo.pl

  

Na	planie	zaznaczono	punkty	kontrolne	(PK).	Znajdź	je	w	terenie	i	odpowiedz	na	pytania.	
Jeśli	chcesz	być	na	liście	osób,	które	przebyły	trasę,	odpowiedzi	prześlij	do	organizatora.	



Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (6/G/19)

PK 1 Pałac Przebendowskich i Keyserlingków.
Kiedy odkryto fragmenty XVIII-wiecznego fundamentu pałacu Przebendowskich?

PK 2 Płaskorzeźby z wizerunkami Aleksandra Majkowskiego, patrona parku, i Remusa – bohatera jego kaszubskiej 
epopei, wykonane w martwym pniu jesionu rosnącego w tym miejscu przez wieki.
Jakie dwa słowa są wyryte nad Remusem, wokół otworu?

PK 3 Ławeczka z Kaszubą grającym „Kaszëbsczé nótë”.
Na jakim modelu akordeonu Weltmeister gra Kaszuba?

PK 4 Purpurowa odmiana buku pospolitego, jednego z najładniejszych, również w stanie bezlistnym, drzew w parku.
Jaką wysokość osiąga ten okaz?

PK 5 Pamiątkowy kamień przed dębem Solidarności.
W którą rocznicę wydarzeń sierpniowych dąb został posadzony?

PK 6 Zachowana wzdłuż kanału wodnego aleja lip szerokolistnych. Tablica informacyjna.
Ile lat mają te lipy?

PK 7 Ławeczka Chełmna – miasta zakochanych. W zamian w zaprzyjaźnionym Chełmnie postawiono tablicę 
z kaszubskimi nutami i wizytówką Wejherowa.
Ile serduszek jest wykutych w oparciu ławki?

PK 8 Sosna wejmutka– najpopularniejszy w Polsce gatunek sosny ozdobnej. Tablica informacyjna.
Ile sosen wejmutek znajdziemy w parku?

PK 9 Jesion wyniosły, jeden z nielicznych tego gatunku w parku. Tablica informacyjna
Ile centymetrów ma w obwodzie ten okaz?

PK 10 Plac zabaw jest podzielony na strefy w zależności od wieku dzieci.
Dla dzieci w jakim wieku jest przeznaczona ta część?

PK 11 Tablica informacyjna przy drewnianej kładce poprowadzonej nad terenami podmokłymi. 
Który gatunek ma w nazwie słowo 'błotny'?

PK 12 Kotwica w narożniku amfiteatru.
Ile owalnych, ruchomych ogniw różnej wielkości jest w łańcuchu?

PK 13 W Wejherowie i okolicach wyznaczono kilka różnych pod względem trudności i długości tras nordic walking.
Jakiego koloru szlak nordic walking tędy przebiega?

PK 14 Altana w parku, przy zakręcie kanału, po którym w sezonie można pływać rowerami wodnymi.
Na ilu łącznie nóżkach są przymocowane do posadzki ławki wewnątrz altany?

PK 15 Tablica informacyjna przy terenie podmokłym.
Jakie dwa gatunki błotne są opisane?

PK 16 Neogotycka kaplica nad Cedronem, ufundowana przez Ottona Keyserlingka w 1860 r. 
Co jest za kratami, na prawym filarze kaplicy?

PK 17 Tablica informacyjna nordic walking.
Jaki jest szacunkowy czas dojścia stąd do źródeł Cedronu?

PK 18 Kapliczka św. Antoniego, postawiona przez Aleksandra Biangę w podziękowaniu za szczęśliwy powrót z obozu 
koncentracyjnego w Stutthofie. 
Od którego roku stoi?

PK 19 Tablica przy wolierze z bielikami zwyczajnymi.
Jaki procent pożywienia bielików stanowią ryby?

PK 20 Na terenie parku spotkamy m.in. łabędzie czarne i czarnoszyje. Pośrodku stawu łabędzie mają swój domek.
Ile kwadratowych „okienek” z domku dla łabędzi wychodzi w stronę wolier?

PK 21 Tablica przy wolierze gatunku zagrożonego wyginięciem.
Symbolem narodowym jakiego kraju są te ptaki?

PK 22 Dąb bezszypułkowy – pomnik przyrody.
Ile dąb ma lat?

Odpowiedzi prześlij na poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie trino.pttk.pl.
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły trasę TRInO.
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