W lewo podążaj, pod górkę małą,
A przygód nie będzie Ci brakowało.
Idąc ścieżką spoglądaj w lewą stronę,
A znajdziesz lochów mury zniszczone.

Podróż ta źle się skończyła,
Gdyż Hansa uśmierciła.
Wyrostek był przyczyną,
Ich tragedii winą.

Tu niegdyś przejście podziemne było,
Które do pobliskiego kościoła prowadziło.
Szukaj uważnie na lewo drogi,
Bo pewnie bolą Cię już nogi.

Celina bardzo się załamała,
Bo rozstać się z mężem nie chciała.
Stanęła przy jego trumnie
I z rozpaczy skończyła smutnie.

Zachęcamy w tym queście miłych gości
Do poznania bliżej naszej miejscowości .
Teraz zabawę rozpoczniemy
I trasą Cię pokierujemy.

I oto ciekawa historia się zaczyna,
Bo była w tym miejscy piękna kraina.
Tu prześliczna dama, Celina, żyła
I przystojnego Hansa uwodziła.

I tak nastał kres wielkiej miłości,
Gdzie kochanków pochowano na ich posiadłości.
Teraz po zamku ruiny zostały
I swą historię zachowały.

Witamy Cię w miejscowości Lubno,
Gdzie na co dzień nikomu nie jest nudno.
Siedem wieków tu szczęśliwie żyjemy
I dobrze się tu razem czujemy.

Miłość ich wielka połączyła,
A namiętność nimi rządziła.
Musisz ich losy poznać dalsze,
Gdzie życie niegdyś było tu najstarsze.

Niech Cię ścieżka poprowadzi dalej.
Gdzie ruiny znajdą się nie z prawej.
Dalej idź i wielkiej lipy wyglądaj,
Która z góry na park spogląda.

Lubno, malownicza i piękna okolica,
Która co dzień wszystkich zachwyca.
Patrz na mapę, teksty bacznie czytaj,
Kieruj się wskazówkami i o nic nie pytaj.

Skręć jak droga prowadzi,
A zobaczysz coś co Cię zaciekawi,
U góry wśród drzew pałac Ci się wyłoni,
Podejdź do niego tak, byś miał go jak na dłoni.

W lewo ścieżka wiedzie na polanę,
Gdzie kwiaty wiosną są pięknie usłane.
Lecz pozostałości są małe,
Więc kieruj się dalej.

Stań na parkingu przy kościele,
Gdzie w niedziele głów jest wiele.
Przejdź pasami, ruszaj w lewo
I idź śmiało drogi kolego.

Stań przed wieżą pałacową
I rusz swoją mądrą głową.
Zlicz zamurowane okna na ścianie,
Tylko nie pomyl się, mój drogi Panie.
⎕
Legenda ukryta jest w tym pałacu
I przekazywana z biegiem czasu.
Niewiele o niej wiesz,
Lecz my uświadomimy Cię.

Stań na schodach, drogi przyjacielu,
Bo po nich przed laty nie chodziło wielu.
Przysiądź i policz ile ich jest,
Trzeba przyznać piękny to gest.
⎕
Zanim ruszysz w dalszą drogę,
Wyobraźnią porusz trochę,
Jak niegdyś Celina tańczyła,
Śmiało i Ty zaczynaj.

Żyli sobie w pałacu
Aż do pewnego czasu.
Pewnego dnia bardzo się nudzili,
Więc do Berlina wyjechać postanowili.

Celina wciąż odwiedza dawne posiadłości,
Galopując na koniu wśród pozostałości.
Pojawia się w bezgwiezdną nocSpotkać ją to jest coś!

Niech mur kościoła Cię dalej prowadzi,
A park po lewej Ci wcale nie zawadzi.
Policz szczeble w drewnianej bramie,
A nic złego Ci się za to nie stanie.
⎕⎕
Pomnóż ten wynik razy trzy,
Szybko licz i nie bądź zły.
Zrób kroków do przodu tyle,
A drogę do parku znajdziesz za chwilę.
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W tęsknocie za dawnymi murami
Wciąż płacze nocami.
Tu jej dusza została,
Przesiaduje tu sama.
Wróć do lipy i w dół zmierzaj,
Równo kroki swe odmierzaj.
Przed Tobą kościół się wyłania
I ruszaj do ostatniego
zadania.
Wzdłuż muru w prawo idź powoli,
Licz kamienie, chłopie, do woli.
Główna brama chodź zamknięta,
Sczytaj datę - zapamiętaj!

Wynik podziel przez dwa
Tyle Celina lat ma.
( ⎕⎕-⎕ ) :⎕ = ⎕⎕
Hasło już poznałeś,
Wróć do pasów, jak zaczynałeś.
Wieki Celiny krokami odmierzaj
I przed siebie w stronę pomnika zmierzaj.
Stań przy dębie, kolego,
I szukaj skarbu do upadłego.
Dziękujemy za wyprawę,
Gdzie miałeś dobrą zabawę.

Policz okna w świątyni,
A nic Cię już nie zmyli.
Zsumuj wszystkie zebrane
Okrągłe, duże i te małe. ⎕⎕
Jeszcze jeden wysiłek Cię tu czeka,
Więc już dużej nie zwlekaj.
Skarb przy parkingu jest,
Więc szybko już go bierz.

Miejsce na Skarb
Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie tego
do Opiekuna Wyprawy!
Opiekun wyprawy:

Iwona Borkowska – tel. 781 089 350
www.kst-lgd.pl
www.wyprawyodkrywców.pl
Tekst i rysunki: Uczestnicy warsztatów z dnia 27.06.2013 r.,
tj. Iwona Borkowska, Paulina Sowa, Weronika Bednarczyk,
Ewelina Wielgos – Jarosz, Malwina Boduszek

Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Questingu

Teraz wszystkie cyfry sumuj,
⎕⎕ + ⎕+⎕+⎕⎕+⎕⎕=⎕⎕
A od wyniku liczbę dzwonów ujmuj.
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Śladami Księżnej
Celiny w Lubnie
Gdzie to jest?
Lubno położone jest 17km na zachód od Gorzowa
Wielkopolskiego
na
skrzyżowaniu
dróg
powiatowych Witnica – Marwice i Bogdaniec –
Lubiszyn, w województwie lubuskim, powiecie
gorzowskim, w gminie Lubiszyn. Wędrówkę należy
rozpocząć na Placu Wyzwolenia przy kościele.

Cyfry zsumuj bardzo dokładnie,
A liczba wyjdzie Ci ładnie. ⎕⎕
Jeśli brama jest zamknięta,
Niech zostanie pominięta.
Przy dzwonnicy wita druga brama,
Przez nią wejdź i padnij na kolana.
Podejdź śmiało do kościoła,
Bo tu św. Józef wszystkich woła.

ZWIEDZAJ I BAW SIĘ
W KRAINIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Tematyka:
Wyprawa zapozna Cię z legendą Zamku
w Lubnie, którego właścicielami byli Celina oraz
Hans. Legenda ta krąży po dzień dzisiejszy.
Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy należy szukać „cyfr”, które
pomogą Ci dotrzeć do Skarbu. Aby rozwiązać hasło,
trzeba pozbierać wszystkie cyfry. Gdy znajdziesz
skrzynię ze Skarbem, odbij pieczęć na swojej karcie
jako dowód ukończenia szlaku. Odłóż skrzynię na
miejsce dla innych Odkrywców.
Czas przejścia: 35 min.

Projekt dofinansowany ze środków Programu
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