
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kochany  turysto witamy w Łagowie, 

Zaraz o Joannitach wszystkiego się dowiesz. 

Jeśli podejmiesz to trudne wyzwanie,       

Z pewnością wykonasz rycerskie zadanie. 
 

Gdy na Kościuszki przy „Trzech Różach” staniesz, 

W domku „Kurza Stopka” informację dostaniesz. 

Czwarta litera w pierwszym wyrazie     

Do hasła dobrą drogę Ci wskaże.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dół podążając przez Marchijską Bramę, 

Znajdziesz zakonu skarbów całą gamę. 

Nie są  ukryte w szkatule głębokiej, 

Lecz  widać je, Odkrywco, gołym okiem. 

 

Pięć wieków temu  ją zbudowano 

I kupców z zachodu przy niej witano. 

Towary cenne na wozach wozili, 

A Joannici je dzielnie chronili. 

 

 

 

 

 
 

Omiń „żółtą trąbkę” po lewej stronie.  

Idź tam gdzie niedźwiedź siedzi  na ogonie. 

Poszukaj napisu tujami strzeżonego,  

Piąta litera wpada do hasła twego.    
 

 

W dół, łukiem drogą ruszaj żwawo, 

rzucaj bystrym okiem w lewo, w prawo. 

Dojrzysz galerię artystów z daleka, 

Gdzie pierwsza litera do hasła czeka. 
   

 

 

A gdy Ci jeszcze liter do hasła za mało, 

Weź z niego druga literę i użyj jej śmiało.    

 

 

Dalej do przodu idź noga za nogą, 

Szukaj pięknej rusałki z wielką swobodą. 

 

Bawiąc się wesoło do kapliczki zmierzaj. 

Odlicz pięć kroków i pasy przemierzaj. 

Po prawej mijasz dom szachulcowy 

I wkraczasz prosto w las kasztanowy. 

                                                                                                                                

Stań przy  tablicy z listkiem zielonym 

Na górze tablicy dobrze przytwierdzonym. 

Z nazwy opiekuna tego lasu pięknego 

Weź pierwszą literę drogi kolego.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ruszaj do bramy, gdzie tablica czerwona, 

A kolejna literka jest już odnaleziona. 

Przedostatnia litera w drugim wyrazie 

Wskakuje do hasła na pełnym gazie.   

 
 

 

Miń bramę i w drzewa wielkie się kieruj. 

Wzdłuż fosy grodziska równo maszeruj. 

Na krzyżówce w prawo udaj się ładnie, 

A jezioro Ciecz  z lewej wyłoni się snadnie. 

 

Joannici często tą drogą jeździli 

I przed najeźdźcami swe ziemie bronili. 

Wkrótce wznieśli zamek obronny na wzgórzu, 

Gdzie powstało miasteczko przy międzymurzu. 

 

Dojdziesz Zdobywco do parku starego. 

Odnajdziesz stare drzewa dziedzictwa naszego. 

Ujrzysz zamek potężny z bastyją wysoką, 

A naprzeciwko niego budowlę szeroką. 
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Na budowli sakralnej odszukaj żwawo 

Nazwę jej używaną, obecnie jako prawą.  

Pierwsza litera do hasła twojego  

Jest pierwszą literą słowa pierwszego.  

 
 

 

Trzecia litera słowa drugiego  

Wpisuje się świetnie do hasła naszego.  

 

 

Skieruj swe kroki na basztę zamkową,                                                    

Aby podziwiać panoramę nową. 
 

Z wysoka ujrzysz miasteczko całe - 

Jeziora, lasy, uliczki  i domki małe. 

Na podzamczu Łagowa pobudowane, 

Przez artystów często na płótnie malowane. 

 

Kiedy odkryjesz uroki Łagowa, 

Zejdź do recepcji zamku i od nowa 

Poszukaj skarbu w szkatułce drewnianej 

Przez joannitów sprytnie schowanej.                                                 

 

Kiedy hasło i skarb już odnalezione,                                                                                             

Możesz udać się tam gdzie nieskażone 

W kawiarni zamkowej piwo czeka na Wędrowca, 

Po 55 schodach idź jak owca. 

 

Na dziedzińcu ujrzysz komnatę wspaniałą, 

Ubraną, jak w suknię,  w zwiewne bluszcze całą. 

Tu Andreas von Schlieben się żenił 

I bieg historii jego syn odmienił. 

 

Obaj umarli nagle i nieprzewidzianie 

Za celibatu zakonnego złamanie. 

 
 

 

Ich żona i matka zabiła się sama 

I straszy teraz jako Biała Dama. 

 

Pomyśl Odkrywco o  poincie takiej, 

Gdy przy piwie będziesz raczył się smakiem 

Polewki Ochmistrzyni lub Komtura Dzikiem 

Nie warto łamać ślubów boskich z nikim! 

 

Hasło: 

 

 

 
         

 

 

 

 

                             Miejsce na Skarb 

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie 
tego do Opiekuna Wyprawy! 

 
Opiekun wyprawy: Anna Gabryś – tel. 508 458 540 

www.kst-lgd.pl 
www.wyprawyodkrywców.pl 

Tekst: Uczestnicy warsztatów z dnia 07.06.2013 r., 
tj. Anna Gabryś, Halina Stołecka, Ewa Szumlewicz, 
Irena Łużyńska, Zdzisław Harunek 
Rysunki: Aleksander Perz 
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Questingu 
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Gdzie to jest? 
Łagów leży w centralnej części województwa  

Lubuskiego, w pobliżu autostrady A2, na 

Pojezierzu Łagowskim. Słynie z pięknej przyrody, 

Zamku Joannitów i polodowcowych jezior: Ciecz  

i Łagowskiego. 
 

Tematyka:  
Wyprawa przeniesie Cię do czasów Zakonu 

Joannitów, którzy w XIV w wybudowali zamek,  

a w następnych wiekach miasteczko z bramami  

i fosą. 

 

Jak szukać skarbu? 
Podczas wyprawy należy szukać „cyfr”, które 

Pomogą dotrzeć do Skarbu. Aby rozwiązać hasło, 

Trzeba pozbierać wszystkie litery. Gdy znajdziesz  

skrzynię ze skarbem, odbij pieczęć na swojej 

karcie jako dowód ukończenia szlaku. Odłóż 

pieczęć  na miejsce dla innych Odkrywców. 

 

Czas przejścia: 40 min. 
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ZWIEDZAJ I BAW SIĘ  

W KRAINIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 
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