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Prezydenta Miasta Kutno

Tematyka
Wyprawa pozwala dotrzeć do punktów związanych z historią
Miasta Kutno, a w trakcie całej drogi odkrywcom towarzyszą ślady 
tajemniczej kutnowskiej róży.

Na czym to polega?
W czasie spaceru po mieście rozwiązuje się zadania i zagadki, które 
doprowadzą do ostatniego punktu, w którym czeka na uczestnika 
skrzynia skarbów z pieczęcią. Odcisk pieczęci w miejscu na skarb jest 
poświadczeniem ukończenia wyprawy. 

Czas przejścia: około 60 minut

Wyrasta na skraju parku wśród róż i zieleni
kapliczka, w której i po śmierci symbolicznie złączeni 

Od roku 1969 jest tutaj muzeum,
choć w nazwie na tablicy widnieje 

Państwo    fundatorzy ratusza i szpitala,
ostatni właściciele miasta, które tu się zachwala.

Krocząc swobodnie po śladach różanych
niechybnie dotrzemy do patrona zakochanych.
Jego imieniem nazwano miejsce pracy
sióstr, felczera, lekarzy, a także i praczy. 

Różane drogi prowadzą do pałacu,
w którym najznamienitsi bywali swego czasu.
Henryka Sienkiewicza, czy króla saskiego
zapraszano na spacery do ogrodu angielskiego.
Zespół pałacowy Gierałty słynie z takich cudów,

a znajdziemy go w Parku im. 

Tam gdzie Piłsudskiego witano kwiatami
spotkamy się z kolejnymi, ciekawymi faktami.
W 1862r. oddany do użytku
jako jeden ze elementów kutnowskiego przybytku.

Połączywszy się z     Płockiem, Poznaniem 
Kutno największym węzłem kolejowym zostaje.

Jak po ogień gnamy przez kutnowskie drogi,

więc do  

    zaniosły nas nogi.
Już w 1879r., gasili, ratowali.
Potrzebujesz pomocy? Od zawsze pomagali!

Przy ulicy Narutowicza, z drewna modrzewiowego,
z gankiem, kolumnami- czeka na zwiedzającego.
Dworek szlachecki, dworek pana 

właściciela drogerii i składu aptecznego.

Dla zmęczonych drogą, co najtwardszych znuży,
stworzono królewski pałac podróżny.
W budynku barokowym z muru pruskiego
goszczono z całym dworem króla Augusta III.
Napoleon Bonaparte w 1812
wracając z Moskwy zatrzymał się w Pałacu 

                Stebelski dom zaprojektował,
w którym doktor Troczewski chętnie się ulokował. 
Dawna willa działacza społecznego
dziś jest Urzędem Stanu Cywilnego

Nogi niosą nas dalej i jesteśmy tuż- tuż
u jednego z najznakomitszych hodowców róż.
Stworzył cztery odmiany kwiatów ku naszej uciesze:

W swych progach z pewnością chętnie nas powita
miejsce, w którym wiedza jak kwiaty rozkwita.
Choć od 1907r. po mądrość niejeden tu zawitał,

czy wiesz, że zamiast szkoły był tu kiedyś ?

Jak płatki spadające z pąku różanego

Tak czas odmierza zegar                     miejskiego
Pan Babrzyński zawiesił zegar w XIX wieku,
Więc trwa tam i mierzy czas, bez chwili wydechu.
Wybija godzinę końca naszej podróży
na szlaku śladami kutnowskiej róży.

MIEJSCE NA SKARB
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