Lecz policz literki, ósma tu siê liczy
Dalej ju¿ przystanek po prawej
widnieje
Schowasz siê gdy d¿d¿ysto lub gdy
mocno wieje
Zanurz siê w turysto w przystanku
cich¹ niszê
A zobaczysz tabliczkê z napisem
„Zacisze”.
Lecz ty idŸ tam gdzie s³up tablicê
trzyma
Teren zabudowany i nazwê Gzina.
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Tradycji i Smaku

pie

Dobrze idziesz bracie nie zbaczaj z drogi owej
A dojdziesz do miejsca gdzie dom so³tysowej.
Tam czerwona tabliczka i znaków niewiele
Do naszego has³a spisz drug¹ literê.

QUESTING
WYPRAWY ODKRYWCÓW

Przy drodze zobaczysz jeœliœ nie jest gapa
Drewnian¹ tablicê, na której jest mapa. 6
Nie stój tam zbyt d³ugo stroj¹c g³upie miny
Tylko szóst¹ literkê pobierz z nazwy gminy.

Gzinianka

wykuta w kuŸni smaków...

Teraz w stronê remizy ruszaj pewnym krokiem
Lecz gdy dom zobaczysz nie przemykaj bokiem
Tam odnowisz si³y, podratujesz zdrówko
W agroturystyce zwanej Pachotówko
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Odpocznij tam trochê, a d³ugo nie zwlekaj
Bo za rogiem kres drogi ju¿ na Ciebie czeka
PrzejdŸ obok figurki na szosy rozstaju
Gdzie ludzie w nabo¿eñstwach uczestnicz¹ w maju.
Stañ obok pomnika i z twarz¹ pe³n¹ troski
Oddaj czeœæ ofiarom represji stalinowskich.
Jeœli naszej trasy trzyma³eœ siê wiernie
I zmêczony jesteœ jak koñ po westernie
WejdŸ do sklepu i z Pani¹ utnij krótk¹ gadkê
Kup sobie dro¿d¿ówkê albo oran¿adkê
Lecz na nocleg koniecznie wracaj do Gzinianki
Spêdzaj tam po³udnia, wieczory, poranki

Szlak

HAS£O

K

Ciesz siê straw¹ zacn¹, wyleguj na trawie
Wieczorami w „biesiadnej” ucztuj na zabawie
Potem jedŸ do domu i g³osem syreny
S³aw agroturystykê Jurka i Ireny.
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G zinianka, wykuta w kuŸni smaków
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Witaj w Gziniance przybyszu drogi
Za chwilê przekroczysz przyjazne progi
Gdzie uœmiech gospodyni mile Ciê przywita
A nalewka gospodarza w g³owie zaœwita.

Cztery kroki dalej legenda Ciê zaskoczy,
¿e po gziñskich lasach warto czasem
kroczyæ.

Przygoda Ciê czeka wœród lasów nad Wis³¹
W Gzinie, gdzie dawne odkryto grodzisko.
Kultura ³u¿ycka w historii siê tu wyry³a
Dawnych obrzêdów tajemnice wœród pól pozostawi³a

WejdŸ w œwiat legendy, uszczknij tajemnicy
Dowiesz siê co przed wiekami w lesie ukryli zbójnicy
Gdy ciekawoœæ Twoja bêdzie nasycona
kieruj siê prosto do piêknego z piór ogona.

Zachwyæ siê przyrod¹ w Wis³y pradolinie
Tu park krajobrazowy z widoków piêknych s³ynie
Wybierz siê ochoczo, bo czasu szkoda
Czyste powietrze wigoru Ci doda.

Przystañ na chwilkê nasyæ rajskimi ptakami oczy
Nie obserwuj za d³ugo – musisz dalej kroczyæ.
Gdy prosto do przodu dziarsko powêdrujesz
Wtem duch zabawy na sali biesiadnej poczujesz.

Przy parkingu obok domostwa czas wystartowaæ
I wszystkie frasunki do kieszeni schowaæ
Nazwa agroturystyki w desce jest wyryta
Tradycj¹ i smakiem Ciê Tu powita.

Otwórz czarne wrota, a zapach z nich wychynie
Wêdlin swojskich woñ piêkna wêdzonych w kominie.
Tu Pan Jurek wêdzi szyneczki wspania³e
Na swojskim chlebku z ogórkiem wprost doskona³e.

PrzejdŸ przez furtê goœciu drogi
I zawitaj w swojskie progi,
Dukt ceglany Ciê dalej poprowadzi
Skrêciæ w lewo na koñcu nie zawadzi.

Nie koniec zwiedzania progów biesiadnych
WejdŸ do izby na lewo bez oporów ¿adnych
Na bielonej œcianie dyplomy dostrze¿esz
Wœród s³ów uznania i chwa³y literkê dobierzesz

Po stronie serca mapê dostrze¿esz
Œród smaku i tradycji literê do has³a dobierzesz.
Z tych atrybutów Gzinainka bowiem s³ynie
¯e pod znakiem pysznego jad³a czas tu goœciom p³ynie.

Gospodarze s³ynni s¹ w regionie ca³ym
Za miêsiwa, sery i pasztet wspania³y.
Dla przybyszów z miasta to nie lada atrakcja
Tu cieknie im œlinka, gdy s³ysz¹ „kolacja !!”.

B¹dŸ cierpliwy brachu – trasa d³uga czeka

Wyró¿nieñ i nagród znajdziesz tu bez liku
Tê w poziomym kszta³cie schowaj w koszyku.
Nazwê po³udniowego regionu zapamiêtaj grzecznie
Wpisz pierwsz¹ literê do kratki koniecznie.

Na zachodzie mapy znajdziesz z drewna
cz³eka
On Ciê wnet powiedzie w kierunku po³udnia,
Gdzie w lesie Mariañskim zdrowej wody
studnia
Tu¿ obok Hrabia dostojny pa³ac zbudowa³
A w nazwie miejscowoœci literkê Ci schowa³.

1kolejnoœæ liter w haœle

szynka

okrutnie pyszna!

sama

Maj¹c staw po swojej lewej rêce
Udaj siê do przodu naprêdce.
Kieruj nogi swoje do stajenki drewnianej
Kolejna literka meczy tu na sianie.
Pod we³n¹ siê tu kryje ca³kiem wa¿ne s³ówko
Z gatunku zwanego powszechnie wrzosówk¹.
Skierowaæ siê na prawo dalej nie zaszkodzi
Tu w g¹szczu zaroœli mo¿na siê och³odziæ
Ka¿dy bowiem dzieciê w sobie tu obudzi
Gdy tylko ujrzy domek dla ma³ych ludzi.
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Niech Ciê tu zabawa zbytnio nie zatrzyma
Zbierz si³y by w inne miejsca ruszyæ Gzina.
Przechodz¹c przez furtê udaj siê na lewo
Wzd³u¿ drogi nie jedno ujrzysz tutaj drzewo.
Gdy do asfaltowej dojdziesz cz³ecze drogi
WeŸ kurs na prawo i niech Ciê nios¹ nogi
Wraz dojdziesz do miejsca gdzie ju¿ bór siê koñczy
Lecz tym siê nie zra¿aj i gnaj jak pies goñczy
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Wróæ teraz przed chatê przyjacielu drogi
Zostaw smako³yki dla kolejnej za³ogi.

s³oñ

¿ywy

(nie ma,
ale jest staw)

Gdzie rzêdy topól zieleni¹ wabi¹ oczy
Gdzie zim¹ dumnie sarna przez œniegi kroczy
Gdy spostrze¿esz ¿eœ podda³ siê ju¿ czasu presji
Dojdziesz do tabliczki z numerem posesji
Nie kieruj siê strza³k¹ na br¹zowej tablicy

