
Gdzie to jest?
Sulechów znajduje się w 
woj. lubuskim,w powiecie zielonogórskim. 
Od Zielonej Góry oddalony jest o 16 km. 
Dotrzeć tu można drogą krajową S3. 
Wyprawę zaczynamy na ul. Okrężnej, 
tuż przy Bramie Krośnieńskiej
 (Piastowskiej).

Tematyka
Wyprawa zapozna Cię z wybranymi 
zabytkami Sulechowa 
iz ciekawostkami na ich temat.

Jak znaleźć skarb?
Przygotuj się na 
rozwiązywanie zagadek 
liczbowych i odkrywanie wskazówek, które pozwolą Ci 
odgadnąć hasło. Hasło w postaci tajemniczego słowa 
wskaże Ci drogę do skrzyni ze skarbem. 
[ ] -  wyróżniona litera.

Czas przejścia: 60 min.

wreszcie secesyjny budynek na dziedzińca centrum, 
który możliwości niesie spektrum.
Tu serce Uczelni bije, dzięki czemu Pedagogium nadal 
żyje. 
Jak zwie się ten budynek, kto zgadnie?
Tak, to _ _ [_] _ _ _ _ _, poszło całkiem ładnie!
Zajrzyj do wnętrza, a nie będziesz chciał wyjść
Tak żal do domu będzie iść!

Tutaj jednak wyprawa nasza dobiega końca,
Kto wie? może nawet w promieniach słońca.
Dodaj litery, które pilnie pisałeś
I hasło niemal jak na tacy dostałeś!
Poszukaj skarbu, co cenny jest tak
Jak zaproszenia do przygody znak.

Tymczasem kłaniamy Ci się w pas
W nadziei, że zobaczymy się jeszcze nie jeden raz!
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Ów mistrz igielnik drogę do Boga przez pracę zalecał, 
Więc sierociniec (Weisenhaus) sulechowski przyobiecał.
Wnuk jego, Gotthilf Samuel mierzył ambitniej 
I młodzież miejscową chciał uczyć szczytniej.
O wsparcie do władcy Prus się zwrócił
I ze zgodą Fryderyka II do Sulechowa powrócił.
W 1766 roku Królewskie Pedagogium się narodziło,
W dziele nauk akademickich „Ora et labora" żaków tu 
kształciło.

W progi uczelni wejdź drugą bramą 
I spod drzewa _ [_] _ _ zachwycaj się panoramą.
Oto dawny alumnat (internat) nasz Przyjacielu,
Lecz przyjrzyj się też cyfrom rzymskim wielu.
(Kto odgadnie rok ukryty, ten ma umysł wyśmienity!)
Gdy czas masz, wejdź w te progi dobrotliwe, słowem 
SALVE Ci życzliwe.

Dom ksiąg w środku się znajduje,
Który wiedzę cenną nam buduje. 
Lecz gdy czasu masz mało, 
swą wędrówkę kontynuuj śmiało.
Przez ulicę prędko przejdź
Dzielnie dalej między drzewa wejdź.
Po twej lewej stronie gmach zacny widnieje,
Który dawne kryje w sobie dzieje.
Barokowy dwukondygnacyjny Sierociniec tu stał,
Który wówczas dzieciom schronienie dał.
Dzisiaj tu żaków nogi
Przemierzają Uczelni progi.
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Sulechów jest miastem Wam jeszcze nieznanym, 
lecz bardzo pragnie być odkrywanym.

Rozpocznij swą wędrówkę od Bramy Krośnieńskiej,
Ongiś ułatwiającej przejazd ludności miejskiej. Wysoko 
nad gzymsem ważne są kartusze: herb miasta od 
wschodu, orzeł od zachodu.
Wszyscy wiemy, że orły żyją szlachetnie,
dlatego [_] _ _ _ _ _ na głowie noszą chętnie.
Ciekawostka nie wszystkim to znana,
że owa brama - jedyna do dziś zachowana.
Cztery takie niegdyś stały, 
jednak trzy się rozsypały.

Teraz od bramy na wschód ruszaj Podróżniku
Zaraz atrakcji poznasz tu bez liku.
Świątynia za najbliższym zakrętem w lewo się skrywa,
codziennie ktoś uważny na nowo ją odkrywa.
Oczom Twoim późnogotycki zabytek się ukaże,
Z cegły i kamienia, w nim piękne są witraże.
W XIV wieku w wieży świątyni biblioteka była,
Która cenne rękopisy i szacowne księgi kryła.
Gdy już świątynia będzie okrążona, 
Szukaj wodopoju z trójzębem _ _ _ _ _ _ _ _ [_]

W lewo w Kopernika skręć potem
(gdyś niepewny szukaj wysoko Baby Jagi z kotem) 
Prosto ulicą dalej kieruj się, 
aż pomnik orła z koroną ukaże się. 

Znajdź drogę do niego, to nic trudnego.
Na placu biskupa Pluty jesteś Wędrowcze;
Tutaj historii widzisz manowce.
Wcześniej kolumna z Nike tu królowała
I wojnę Prus z Francją kontemplowała.
Dziś _ _ _ _ [_] _  _ _ _ walk orzeł w koronie wspomina,
O dawnych czasach wciąż nam przypomina. 
Za orłem, zważ bacznie,
cenny relikt fortykacji miejskich się zacznie.
Mury to miasta otoczone dawnej fosą, 
Których nie przeszedłbyś stopą bosą.

Gdy wzrok swój w prawo skierujesz,
Przy zamku zbór kalwiński zaobserwujesz.
Oto wspomnienie dawnej reformy,
Co ważne religii zmieniła platformy.
Od 1765 świątynia kalwińska tu była, 
która wiernym długo służyła.
I chociaż dzisiaj jako sala widowiskowa jest używana,
nadal zborem kalwińskim przez lud jest nazywana.

Zwróć teraz wyżej swe ciekawe oczy,
A widok wieży zamkowej Ciebie zaskoczy.
Dawnymi czasy podwójnym hełmem z latarnią była 
zwieńczona,
Wysokością z wieżami Kościelną i Ratuszową tak 
spokrewniona.

Dalej przy aptece idź ulicą Łukasiewicza,
Aż dojdziesz do dawnego Rynku oblicza.
Twym oczom ukaże się Ratusz  [_] _ _ _ _ _ _
Neorenesansowy i czarodziejski.
To miejsce, gdzie burmistrz zwykle urzęduje 
i ważne decyzje co rusz podejmuje.
Mimo że budynek trzy razy był zniszczony
teraz stoi ślicznie odnowiony.
Ale ty kieruj się do fontanny, 
Gdzie szum wody jest nieustanny.

Dawniej ujęcie wody miejskiej tu było,
które się na pamiątkę w postać lwa przemieniło.
Gdy cyfry nad głową lwa ze sobą zsumujesz

Tego na pewno nie pożałujesz.

_ + _ + _ + _ = _ _      [_]

Wyniku wskazówka wskaże miejsce litery w alfabecie, 
o której od dziecka już wiecie.
(Jednak polskich znaków nie stosuj!)

Wróć prędko do drzwi głównych Ratusza
Stąd wyprawa dalej wyrusza
Gdy lewym bokiem do drzwi budynku staniesz, 
udaj się przez pasy, 
Lecz przy sklepie nie zatrzymuj się po frykasy.
Dalej w lewo ruszaj Przyjacielu,
Niewielki spacerek po mieście Cię czeka - jak wielu.

Wskazówek na Zieloną Górę szukaj uważnie,
One Ci drogę wskażą poważnie.
Miń sklep z owadem uśmiechniętym wesoło,
Idź nadal prosto po przejściu, co biegnie w koło.
Lecz uważaj! Na rzecz taką pilnie zważ,
Iż na rondzie na drugą stronę ulicy przejść masz!
Kres wędrówki jest już bliski, 
jest nim kampus tu pobliski,
Za zakrętem widoczny z daleka, 
Owoc wędrówki Siegmunda Steinbarta kształt 
przyobleka
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