
Gdzie to jest ?
Nowa Sól leży w południowej części woj. lubuskiego, 
nad rzeką Odrą, ok. 25 km na południe od Zielonej Góry. 
Wyprawę należy zacząć obok Muzeum Miejskiego przy  
ul.  Muzealnej 20 w Nowej Soli.

Jak szukać skarbu? 
Podczas wędrówki będziesz poszukiwać ukrytych liter. 
Trasa Wyprawy w większości prowadzi po chodnikach no-
wosolskich. Postaraj się dostosować swój strój na miarę  
takiej wyprawy. Kiedy znajdziesz Skrzynię Skarbów  
w środku będzie Księga Wypraw, w której możesz zrobić 
swój wpis, a pieczęć odbij na swojej karcie w „Miejscu na 
skarb” jako dowód przejścia.

Czas przejścia:  
ok. 1 godz.
 

„Szlakiem 
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Opracowanie: 
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 “Elektryk” w Nowej Soli, OSZ Palm- 
nicken z Furstenwalde oraz pracownicy Muzeum Miejskiego w Nowej Soli w ramach pro-
jektu “Środek Odry - polsko - niemiecka młodzieżowa wyprawa odkrywców”, w dniach  
26 - 27 05. 2009 r.
Opiekun Wyprawy:  
Anna Brymora, Muzeum Miejskie w Nowej Soli nr tel. (068) 387 36 40

Koordynator Programu Wyprawy Odkrywców:  
Krzysztof Szustka - Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,  
ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica, www.ZielonaAkcja.pl, tel. 076 723 81 01

Projekt:
NOMAD Paweł Żyluk,  www.nomad-druk.pl

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy 
o zgłoszenie tego do Opiekuna Wy-
prawy lub do Koordynatora Pro-
gramu! Na innej Wyprawie Skarb  
na pewno jest!

Stań tyłem do byłej restauracji pod gwiazda złotą
I na wprost do kościoła św. Michała kieruj się piechotą
Przy pomniku św. Jana klęknij na _ _ _ _ _ _
                                                          9        6
Bo to hołd dla byłego placu św. Floriana

Gdy starosta solny kościół ufundował
Żaden warzelnik pracy nie żałował
Świątynia dumą osady się stała
I chlubą Nowej Soli do dziś pozostała

Mijając krzyż i bliźniacze drzewo
Skieruj się na lewo, przez pasy w kierunku mostu zwodzonego
Idź wzdłuż muru długiego
Skręć w prawo, na ulicę kompozytora wielkiego

Przechodząc obok wejścia domu bankowego  
Rzuć okiem na pierwszy herb miasta zwiedzanego
Dalej nad Tobą _ _ _ _ _ góruje
                            1
Historii Urzędu Solnego wtóruje

Idąc przed siebie w zachodu stronę
Dojdziesz do miejsca, gdzie dawniej towary były wyłożone
Gdy plac się skończy przejdziesz przez ulicę
Tam napotkasz banku kamienicę

Gdzie dziś miejsce dla zarobku Twego
Dawniej odpoczynek dla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ znużonego                                                                                                                                        
                                                                    7
Zajazdem Pocztowym zwano ten budynek
Dla ludzi i koni miły odpoczynek

Trzymając się kierunku zachodniego
Dojdź do budynku poczty współczesnego
Za chwilę miniesz balkonów kamienicę                                              
Następnie skręcisz przez swoją lewicę

W uliczkę tę podążaj śmiało
Masz za sobą drogę prawie już całą
Kolejny „dom bankowy” miniesz po prawicy
Lecz otwórz wrota następnej kamienicy

Znajdziesz tu eksponaty z czasu minionego
Jesteś prawie u celu, więc sięgnij po niego

Wyprawa OdkrywcówDobierz litery, hasło z nich powstanie
Przeczytaj je razem – masz już rozwiązanie

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1     2     3   4     5    6    7     8    9
Odnajdź „strażnika”, co w Muzeum pracuje
On da Ci „klucz” nad którym piecze sprawuje
Jednak najpierw zdradź mu szczerze
Co odgadłeś – litera po literze

Zostaw w księdze po sobie ślad
Bo to pamiątka na wiele lat
Czyś Ty miejscowy czy gościem wśród nas
Pamięć o Tobie przetrwa przez czas

Więcej informacji o Wyprawach 
Odkrywców w regionie Powiatu 
Nowosolskiego można znaleźć  
na stronach  
www.powiat-nowosolski.pl 
lub
www.WyprawaOdkrywcow.pl

Miejsce na skarb

Data ........................

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych 
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa - Nysa - Bóbr” oraz budżetu państwa”.



Za nami Muzeum
Idziemy prosto
Ulicą wąską, czujemy się bosko
Ulica Wróblewskiego
Potrzeba nam tego    

Tutaj, lat trzysta temu
Przybyli bracia do swego eremu
W swojej modlitwie i pracowitości
Przydali miastu wielu obfitości 

Nowe osiedle wkrótce postawili
Także wielką fabrykę nici otworzyli

Nitka niezbędna do worków tworzenia
Wnet się przydała do soli wożenia

W lewo, w prawo spoglądamy
I przez skrzyżowanie prosto podążamy
Wchodzimy „pod strzechę” tam, gdzie upominki
Idealne dla całej rodzinki

W tym starym spichlerzu o zgodę pytamy
I „na górę” się wspinamy
Stoi tu dźwig na wielkiej ławie
Którym do góry wciągali na raz tonę soli prawie

Nowosolski _ _ _ _ _ _ _ _ _  zostaw już za sobą
                            8                   5
I ruszaj dalej nadodrzańską drogą
Dojdź do końca ulicy
I kieruj się do swojej lewicy

Wzdłuż kanału gnamy i w stronę żurawi podążamy
Most zwodzony – prawie jedyny w Europie mijamy
Na rowery uważamy

Na przeciw stoczni siadamy 
I odpoczywamy
Kierujemy wzrok na lasy
Tam kolejna część tej trasy

Jak stoczniowcy w Gdańsku, stoczniowcy w Gdyni
My się swoich stoczni także nie wstydzimy
Jak przed wiekami wciąż barki budują
Do konstrukcji, których stali nie żałują

W cieniu stoi promenady
Ten jegomość całkiem blady
Jest on dzielny, jest on silny
I postument ma stabilny
Ciągle działa niestrudzenie
By ratować swoje plemię
                                      
Promenadą wciąż zmierzamy
Do pagórka docieramy
Wciąż „harcerski” lecz już nowy
Bo ma _ _ _ _ _ widokowy
                2
Okrąż go w lewo tuż pod drzewami
Niech latarnie będą twymi drogowskazami

Dojdź do placu i obróć się w prawo
Zobaczysz budynek wyglądający słabo
W czasach swej świetności  
był on magazynem solnych rozmaitości

Stań twarzą do _ _ _ _ _ _ _ _  solnego
                                            4
Skieruj się w lewo od numeru pierwszego
Idź “kostką” koło budynku wiekowego
Aż do pomnika _ _ _ _ _ _ kamiennego
                           3
Gwarno tu było przed wiekami
Miejsce spotkań żeglarzy z rybakami
Obie profesje często tu bywały
Z darów Odry się bowiem utrzymywały

Tematyka:
Wyprawa „Szlakiem solnym po Nowej Soli”, powiedzie  
was po uliczkach miasta Nowa Sól prezentując interesują-
cą historię tego miejsca związaną z solą.
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Za nami Muzeum, idziemy prosto
Ulicą wąską, czujemy się bosko
Ulica Wróblewskiego
Potrzeba nam tego


