Pod nim szukaj Alei Gwiazd _ _ _ _ _ _ _ _ _ Polskiego
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Bo skarb w „Atrium” ukryty, nie zwlekaj ni chwili
By Cię inni w tej sprawie zbyt nie wyprzedzili.

QUEST - WYPRAWA ODKRYWCÓW

A do skarbu będzie Ci bliżej, kolego!
Spójrz na staw, na nim wyspa zaklęta!
Za mych czasów grała tu orkiestra dęta
Teraz skieruj kroki w prawą stronę
Znów koło Domu Zdrojowego poprowadzą Cię one

Jeszcze jeden wysiłek tu na Ciebie czeka
Na pierwszym piętrze, w recepcji odszukaj człowieka
Co skarbu strzeże pilnie, hasło mu recytuj
I uśmiechaj się mile, a wnet skarb będzie Twój.

Miejsce na skarb:

Łagodnym łukiem w lewo podążając
Kasztanowce czerwone mijając
Dojdziesz do dróg rozwidlenia
Usiądź tu na ławce dla wytchnienia
Za plecami Twymi Werandki się znajdują
W nich kuracjusze zdrowie odzyskują
Podążaj teraz dalej prosto
Po lewej w grupie klony rosną

Czas przejścia: ok. 1 godz.

Na rozstaju drogowskaz na pałac drogę wskazuje
Aleją po lewej najlepiej się wędruje
Bądź uważny! Po prawej piramidalne dęby rosną
Liczba ich to: _ _ _ _ _ _ _ _, policzyd jest prosto
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Pod pałacem na ławeczce siądź ze mną przyjacielu
Taką okazję przed wiekiem w Nałęczowie miało wielu
Piękna sala balowa w pałacu barokowym
A nad wejściem nałęczka na kartuszu herbowym
Małachowscy pałac ten postawili
Ich następcy go w leczniczy „Kursal” przerobili
W późniejszych czasach ja tutaj mieszkałem
I o _ _ _ _ _ _ _ Łęckiej „Lalkę” napisałem
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Chod sieo Pałacu kusi wonią „Pałacowej”
Swoje kroki wędrowcze skieruj w inną stronę.
Pobiegnij na dół dróżką przez mostek przy wyspie
A potem wzdłuż alejką nad wodą srebrzystą.
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Opracowanie:
Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska, Ewelina Kominek, Małgorzata
Kowalczyk, Hanna Lis, Kalina Łapińska, Sławomir Łowczak, Urszula
Mirosław, Urszula Osek, Marzena Puzio, Sabina Seroczyńska-Kozuba,
Elżbieta Skoczylas, Małgorzata Sosik, Maria Tomaszewska, Joanna
Agnieszka Trawińska, Łucja Wasilewska, Alicja Wasilewska,
Jarosław Wartacz, Andrzej Wenerski

Opiekun wyprawy:
Lokalna Grupa Działania
„Zielony Pierścień”
www.zielonypierscien.pl
www.szlakbursztynowy.pl
Questing jest rozwijany na
Zielonych Szlakach – Greenways
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Zapraszamy do Nałęczowa na spacer z Bolesławem
Prusem po XIX-wiecznym Parku Zdrojowym. Wyprawa
po skarb umożliwi poznanie historii, najciekawszych
zabytków oraz postaci związanych z tym miejscem.
Nałęczów położony jest w województwie lubelskim na
obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego, słynącego z dużej
liczby wąwozów oraz niezwykłego mikroklimatu. Miasto
znajduje się około 27 km od Lublina i 23 km
od Kazimierza Dolnego. Dojechać można tu pociągiem,
PKS lub busem bezpośrednio z Lublina, Puław
i Warszawy.
Wyprawa zaczyna się przy bramie Parku Zdrojowego
na ul. Chopina. Podczas wędrówki Waszym zadaniem
będzie ułożenie hasła z ukrytych na trasie liter.

Pod nimi kamieo i napis pamiętny
Przeczytaj proszę, jeśliś bracie chętny
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„Nałęczów – źródło przygody” ©
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przez Fundację Partnerstwo
dla Środowiska
www.fpds.pl
www.greenways.pl

G

dy odwiedzisz nasze miasto samochodem, autobusem,
Zacznij spacer przez Nałęczów ze mną –
Bolesławem Prusem

Wpierw przekroczmy Wschodnią Bramę _ _ _ _ _ Zdrojowego
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Tu ukaże Ci się serce mego Miasta Kochanego
Pójdźmy drogą wśród kasztanów kroków nie za wiele
Tuż przed piątą lampą kutą, skręd w lewo w aleję
Tam wśród dębów falujących
Znany pisarz
Poznaj proszę, imię jego:
_ _ _ _ _ _ - w dłucie Żurakowskiego
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To literat znakomity
Mój Nałęczów nazwał „Cisy”
W małej chacie z jedną izbą
Pisał dużo i z charyzmą
Lecz zostawmy Żeromskiego
Ty poczytaj coś z dzieł jego

Z prawej strony pod portykiem
Nie odnajdziesz raczej cienia.
Prędzej mogą Cię prześwietlid
Promieniami _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Na południe się obródmy
Tam jest gmach innego tonu
„Atrium” się nazywa pięknie,
A ze szkła jest i betonu

Szukaj sklepu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
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Co zrobił miliony
Gdy pokonasz 10 schodków
będziesz zachwycony
Powród więc znów przez bramę, kieruj się na prawo
Poznaj "Term _ _ _ _ _ _ _ _ _ " ofertę wspaniałą.
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Wejdź do _ _ _ , które zdrowie niesie poprzez wodę
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A my wródmy w tę aleję
Co kasztanów rodzi wiele
I popatrzmy na te drzewa
Może jakiś ptaszek śpiewa

„Szklane domy” Żeromskiego,
Zostawiając z lewej ręki,
Kierujemy się w tę stronę
Gdzie najstarsze są _ _ _ _ _ _ _ _

W basenie, na zabiegach odzyskasz urodę.
Pewnie nie wiesz, że dawniej były tu "Kąpiele Tanie"
Dla okolicznych włościan - mym Imieniem zwane.
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Dwie tablice w białej wieży
Jedna Celioskiego sławi,
Który wodę tutaj badał
Twierdząc, że od chorób zbawi

Teraz kroków nie za wiele
Bo po prawej– bardzo blisko
_ _ _ Gotycki w oko wpada

Dalej idź poprzez mostek widoczny w oddali,
Którego biel odbija od zieleni łąki.
W górę rzeki jak pstrągi wędruj z szumem fali,
Śledząc niebieską strzałkę ścieżki _ _ _ _ _ _ walking
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Na tablicy co jest z roku
Jeden osiem siedemnaście,
Ponad lwią mosiężną głową,
Drugą mi literę wskażcie.

Co urodę damom nada
Panna brzydka, czy „zmęczona”
Wyjdzie stąd już „poprawiona”
Ten po lewej co spróbował
Szybko tego pożałował
Bo jak widzisz miły mój
On ma tylko skąpy strój …
Ach te żarty, dalej kroczmy!
I wskazówek nie przeoczmy!
Patrz, przed nami z lewej strony
W stawie łabędź szuka żony
Tak wędrując między drzewy
Dochodzimy tam, gdzie chcemy
Leczyd oczy umęczone,
Pójdźmy prosto, w tamtą stronę
Idąc dalej w zachód słooca,
Rzeźba trójki panien młodych
Chociaż z tyłu _ _ _ _ _ _ Józef,
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Wszystkie patrzą w taflę wody

Nim ruszymy w dalszą drogę,
Rzecz istotną zauważcie,
Chod na ścianie jest na drugim
W haśle miejsce jej dwanaście.
Źródło Celioskiego pożegnaj skwapliwie,
Traktem królów podążaj ku Wrotom Zachodu,
160 kroków odmierzaj cierpliwie,
A idąc, zerknij w lewo, by skłonid się Bogu.

Nim miniesz 6 latarni smakuj łąk zapachy
Poszukaj rudej kity w gęstwinie leszczyny
I przejdź przez trzeci mostek, odkąd szum "Miłości"
zawiedzie Cię do Zdroju przepastnej głębiny.
Woda ta rodzi miłośd w czterech porach roku,
Tu panny łowią mężów, a chłopcy żonusie.
W "Kronikach" moich czytaj o tym chłonąc widok
Łabędzi, których w zdroju krzyk przerywa ciszę.
Pod palmami źródła biją,
z których chętnie wszyscy piją
Tu dla zdrowia i urody,
Wypij sobie szklankę wody

Wotywna figura w szat czerwieo odziana
Po udanej kuracji tu ufundowana.
Idąc dalej wzdłuż alejki,
Do parkowej dojdziesz miedzy,
Gdzie budynek wnet zobaczysz,
Źródło turystycznej wiedzy
Uzyskawszy informacje,
Jak jest w Nałęczowie cudnie,
Przejdź na chwilę parku bramę,
Idź na zachód, nie południe

Gdy brakuje Ci słodkości
Z drugiej strony idź Waszmości
Dam Ci radę nie od parady
Wstąp do pijalni czekolady
Gdy już ciało pokrzepione,
Skieruj kroki w lewę stronę
Tu wędrowcze Ci przystoi
Zrobid zdjęcie na bicyklu moim

