Trzymaj się prawej strony,
a będziesz zadowolony.
Licz drzewa raz, dwa, trzy, cztery,
aż do pasów dojdziesz kolego szczery.
Przejdź na drugą stronę,
odnajdź przejście utajnione.
Tuż przy wejściu jest tablica,
niech się cieszą Twoje lica.
Z niej drugą literę słowa pierwszego
Wpisz w pierwsze i czwarte miejsce hasła
Twego.
Witamy mieszkańców, witamy też gości,
W pięknych Lubniewicach, miasteczku miłości.
Zachęcić Was chcemy do wspólnej zabawy,
Więc zapraszamy do przejścia Wyprawy.

Przejdź przez magiczną bramę,
otwórz oczy rozkochane.
Niech to miejsce Cię zaskoczy
I na zawsze zauroczy!

Choć Lubniewice to miasteczko małe,
Przekonaj się sam, jak bardzo ciekawe.
Mamy tutaj plaże, lasy i jeziora,
Lecz dzisiaj przygoda do Parku Cię woła.

Tu Michalina Wisłocka dawno temu była
i sztuki kochania się nauczyła.
Idź teraz i Ty i podziwiaj figury,
A Patronka zerkać będzie na Ciebie z góry.

Stań na parkingu, na placu rynkowym,
spójrz na fontannę, znajdź element kolorowy.
Stań z panią twarz w twarz,
A wyraz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ przed sobą masz.

Idź między rzeźbami, ścieżką bez złości,
Skręć w prawo, a znajdziesz mostek miłości.
Zobaczysz uczucia w kłódki zaklęte,
Na wieki wieków tu odciśnięte.

Idź prosto przed siebie, za sceną skręć
w prawo,
Trzymaj się chodnika i ruszaj w dół żwawo.

Przez mostek nie przejdziesz, więc wróć się
mój drogi,
Niech ścieżką prosto poniosą Cię nogi.
Po lewej miniesz drzewo, ale bez korony,
Na nim napis i tabliczki przywieszone.
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Tabliczkami odznaczeni Przyjaciele tego parku,
Bliscy Michaliny, która romans miała w zamku.
Z drugiej od lewej wpisz znane nazwisko,
Prof. _ _ _ _ _ _ _ _ - do hasła masz blisko.
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Idź dalej, a miniesz pomnik bez głowy,
a naprzeciwko figury przytulone.
Przed Tobą bluszczowa brama
bardzo pięknie ozdabiana.
Skręć w lewo, ale spójrz przez jezioro,
Zobaczysz tam wieżę zamku czerwoną.
Michalina w Jerzym tam się zakochała,
A potem popularną książkę napisała.
Idź promenadą, lecz tylko troszeczkę
Aż po lewej, w głębi zobaczysz ławeczkę.
Usiądź na niej pięknie, rozejrzyj się wkoło,
Zrób pamiątkowe zdjęcie, a będzie wesoło.
Tu możesz odpocząć, nie musisz się spieszyć,
Możesz siedzieć i pięknem tej chwili się cieszyć.
Po Twojej lewej stronie jest kamień widoczny,
Wpisz imię z niego _ _ _ _ _ _ _ _ _,
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a będziesz radosny.
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Zejdź już z ławeczki, dosyć tych czułości
Kieruj się do wyjścia rozprostować kości.
Opuszczasz miejsce szczególne,
jakim jest Park Miłości
Lecz pamiętaj, wracaj tu często,
bo lubimy gości.

Z wyprawy tej wynika dziś morał taki,
Że Lubniewice to kurort nie byle jaki.
Przyjedź do nas ponownie, choć na krótką
chwilę,
A cały rok będziesz wspominać nas mile.

Teraz ruszaj do rynku, na początek trasy.
Znajdź myśliwską restaurację, która ma w sobie
dużo klasy.
Wpisz nazwę tej knajpy, co _ _ _ _ _

ZWIEDZAJ I BAW SIĘ
W KRAINIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

W Lubniewicach u źródeł
polskiej Sztuki Kochania
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się zowie,
Idź prosto do baru i podaj odpowiedź.

Gdzie to jest?

Miejsce na Skarb

Hasło:
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W zamian dostaniesz na karcie pieczątkę
Schowaj i nie zgub! - będziesz mieć pamiątkę.
Po trudach wyprawy usiądź tu sobie,
gdzie możesz zamówić Michalinki lodowe.
Jeśli już odgadłeś tajemnicę, której szukałeś,
to łacińską nazwę „Sztuki Kochania” poznałeś
autorstwa dr Michaliny Wisłockiej,
która uczyła ludzi szczęśliwej miłości.
Teraz gdy tajniki tej sztuki znasz,
Płomienną miłość w swym sercu masz.
Pielęgnuj ją co dzień i od święta,
Niech Twoja luba będzie uśmiechnięta.
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Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie
tego do Opiekuna Wyprawy!
Opiekun wyprawy: Gminny Ośrodek Kultury
„Pod morwą” w Lubniewicach –
tel. 95 755 76 39

www.kst-lgd.pl
www.wyprawyodkrywców.pl
Tekst: Uczestnicy warsztatów z dnia 15.06.2013r.,
tj. Małgorzata Chołuj, Anna Kisielewicz, Anna
Krawiec, Krystyna Kosińska, Lucyna Ratajczyk.
Rysunki: Małgorzata Chołuj
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Questingu

Lubniewice to malowniczo położona miejscowość na
przesmyku dzielącym dwa jeziora Lubiąż i Krajnik oraz
w pobliżu największego w okolicy jeziora Lubniewsko.
Miasto położone jest w środkowej części województwa
lubuskiego w powiecie sulęcińskim przy drodze
wojewódzkiej nr 136. Wyprawę należy zacząć w centrum
miejscowości na Placu Wolności.

Tematyka:
Trasa poprowadzi Cię po Parku Miłości usytuowanym w
zabytkowym parku nad brzegiem jeziora Lubiąż, między
Starym i Nowym Zamkiem. Podczas wędrówki zwróć
uwagę na rzeźby, które nawiązują do tematyki miłości
(miłości partnerskiej, rodzicielskiej, miłości do
przyrody). Wyprawa zapozna Cię z postacią dr Michaliny
Wisłockiej, która właśnie w Lubniewicach przeżyła swoją
wielką miłość, czego i Tobie życzymy!

Jak szukać skarbu?
Wyprawa polega na odszukaniu ukrytych liter, z których
ułożysz i zapiszesz hasło. Zaopatrz się więc w długopis,
dobry humor i zabierz ze sobą bliską osobę.
Po wykonaniu wszystkich zadań odnajdziesz skarb, który
możesz odbić na pamiątkę przejścia wyprawy.

Czas przejścia: 40 min.
Projekt dofinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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