
Na wystawie widzisz ją z małym pędrakiem,

nie jest to warchlak, więc chyba z .
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Lecz dzik w kniei to nie jedyne utrapienie,
z nieoczekiwanej strony spaść może cierpienie.
Jeśli owoce leśne spożywasz prosto z krzaka
wiedz, że spotkać Cię może nieprzyjemna draka.

Jedno ze zwierząt w tej sali bąblowicę roznosi,
umyć runo leśne przed zjedzeniem, aż się prosi.
Te zwierzęta chętnie pod osłoną nocy działają,

vulpes   w łacinie na niego wołają.
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Czas najwyższy teraz ruszyć do sali za kasą,
pewnie tutaj już byłeś na warsztatach z klasą.
Musisz być czujny, bo to najszybszy psowaty,
mniejszy od wilka, szczerzy zęby i jest kudłaty.
W Ameryce dzieci w parkach miejskich atakuje,
na szczęście w polskich lasach jeszcze nie buszuje.
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Spotkanie z tym zwierzęciem trudną mogłoby być sprawą.
Jedzenie wyczuwa z 30 kilometrów i możesz być też  
                                                                            jego strawą.
Wraz z ociepleniem klimatu jest mniej popularny.
Czarny nos, biała łapa, to
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Spójrz teraz na skały, co tam zobaczyłeś?
Z żadnym zwierzęciem chyba go nie pomyliłeś.
Jego łopaty dla kierowców wielkim zagrożeniem,
zdjęcie nogi z gazu uchroni przed zderzeniem.

Jadąc lasem, trzeba być cały czas uważnym,
nieuwaga skończyć się może wypadkiem poważnym.
Bagna, mokradła, torfowiska są dla niego domem,
spotkanie z nim na drodze może być armagedonem.

Ten ktoś – to pan .
17

Jeszcze jedno zwierzę z okazałym porożem, 
wielkim zaskoczeniem dla Ciebie być może.
To jedyny taki jeleniowaty znany w przyrodzie, 
gdzie samiec i samica mają poroże.

Samiec zrzuca poroże gdzieś koło listopada, 
samicy dopiero zimą korona opada.
Pomyśl zatem kto ciągnie św. Mikołaja sanie?
Czy to na pewno pan renifer, czy może też panie?

Poznałeś tajemnicę renifera tundrowego, 
jaka jest inna nazwa zwierzęcia tego?
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Czas już przejść korytarzem między papugami,
nie bój się te wokoło nie są łobuzami.
Często wygadane i chętnie dźwięki naśladują,
zdarza się, że pozdrowienia do człowieka kierują.

Te piękne ptaki wciąż są przez granice przemycane,
a przecież to przestępstwo surowo karane.
Jeśli Ci do głowy przyszło z wakacji przywieźć zwierzę
i utratę wolności ryzykować – ja w to nie uwierzę!

Na kamieniu złotymi literami napis wykonany,
weź czwartą literę z górnego rzędu wędrowcze skonany.

Wstaw ją teraz w haśle pod numerem dwa,
2

pamiętaj, że nasza zabawa na dobre trwa.

Nosorożce, hieny, bawoły, lwy i lamparty!
Zapewne czujesz teraz strach nieodparty.
Obok Ciebie jest zwierzę najbardziej nieustraszone,
w Księdze rekordów Guinnessa pod tym hasłem  
                                                                          wsławione.

Miodożerem jest on często w Polsce nazywany,
w Afryce, w Namibii często spotykany.
Z naszym borsukiem jest spokrewniony,
a u nas w Muzeum przez zebry otoczony. 

3

Gdy będziesz wypoczywać na obcym kontynencie,
dzikie zwierzęta mogą o Tobie pomyśleć jak o przynęcie.

Czas się teraz udać do ostatniej sali,
kopnięcie tego ptaka i lwa też powali.
Pamiętaj, aby nie podchodzić do niego zbyt blisko,
bo i Ciebie uśmiercić może to szybkie ptaszysko.
Jako pędziwiatr w kreskówkach rozsławiony,
u nas jako samiec na czarno jest zabarwiony.
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A jak już mówimy o znacznej prędkości,
spójrzcie na tego kota – sama skóra i kości.
jest on drapieżnikiem, jednak człowieka raczej nie atakuje,
a gdy się rozpędzi to nawet 130 km/h uzyskuje.

W towarzystwie partnerki demonstrują swą siłę.
Będziesz nieuważny, możesz już kopać mogiłę.

Tuż za nim, przy szopie, kunopsem też zwane 
zwierzę, co z Azji sprowadzono, w całej Polsce już znane. 
Obcym dla rodzimej fauny jest ono gatunkiem, 
hibernacja jest dla niego upragnionym ratunkiem. 
Jako jedyny z psowatych w sen zimowy zapada,
w naszym chłodnym klimacie, to mu odpowiada.
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Jeśli z obecnym tutaj ursusem swój wzrost porównasz,
przy spotkaniu dać drapaka za najlepsze uznasz.
Gdyby Ci do głowy przyszło ukryć się za drzewem
wiedz, że węch ma wyśmienity i zareaguje gniewem. 
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Obok damy zacięcie walczące zobaczysz, 
a przy okazji dreszczyków na karku uraczysz. 
Kilka wieków temu do Polski je sprowadzono, 
odpowiednie warunki także dla nich stworzono. 
Dziś w prawie całym kraju można je obserwować, 
a jeśli posiadasz ziemię, to nawet hodować.
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Locha z małymi też może być dla Ciebie zagrożeniem,
a ucieczka na drzewo może okazać się wybawieniem.
Pamiętaj też, że potrafi ona nieźle się rozpędzić.
Jeśli podejdziesz za blisko, będzie chciała Cię przepędzić.

Cześć, jestem Lucyna i mam się wyśmienicie,
dzięki mnie w tym pięknym miejscu się nie pogubicie.
Dziś Tobie przedstawię historię niesamowitą,
pod płaszczykiem przygody nieco ukrytą.

Oskarżono mnie niegdyś o kradzież obrazu,
a czy to jest prawda… nie zdradzę od razu.
Musisz podążać za moimi wskazówkami,
a uchronię Ciebie… i siebie przed kłopotami.

Jak się zachować i ustrzec przed tarapatami?
Czego się spodziewać przy spotkaniu z dzikimi  
                                                                        zwierzętami?
Dziś o tym opowiem i po muzeum oprowadzę,
jak postępować przy zetknięciu ze zwierzętami doradzę.

Po wejściu do kasy, po prawej stronie Afryka Cię wita,
czy dostrzegłeś jaka cyfra jest na niej ukryta?
Odwiedzić ten kontynent mam wielką chęć,

a na nim dobrze widoczna jest cyfra .
1

Jeśli udasz się do sali po prawej stronie,
znajdziesz tam zwierzę z kępką włosów na ogonie.
Ten cud natury „kiścią” się nazywa,
a jej właściciel czasami bohatera zgrywa.
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Pamiętaj, gdy widzisz je późnym latem w naturze,
trzymaj się z dala od nich, lepiej już bądź tchórzem.



Rodzaju acinonyx jest jedynym przedstawicielem.
Drugi człon jego nazwy wpisz poniżej i zostań  
                                                                        przyjacielem.
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Na przeciwko hipopotam swój teren patroluje,
jeśli będziesz intruzem, z furią cię zaatakuje.
Choć wygląda tak poczciwie, jest to groźne zwierzę.
Ma najwięcej ofiar na koncie! Serio? Nie uwierzę! 

Na podłodze, tuż pod hipopotamem
znajduje się zwierzę powiązane ze szlamem.
Podczas spotkania z nim mógłbyś mieć przeprawę,
z pewnością pod wodą zacząłby zabawę.

W Afryce wiele osób jego ofiarą pada,
czy już zauważyłeś tego groźnego gada.
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Teraz już Ci mogę powiedzieć z czystym sumieniem,
że wciąż, jak ten gad, spotykam się z ludzkim potępieniem.

Jeśli Tobie dalej w głowie szalone eskapady,
weź sobie do serca moje krótkie rady.
Pamiętaj, dzikie zwierzęta kierują się instynktami,
my z kolei mamy wybór, posługując się rozumami.

Dbajmy o środowisko i nawzajem szanujmy,
aby naszemu gatunkowi nie przynosić ujmy.
Bo tej planety jesteście przyszłością,
postępując odpowiedzialnie, roztropnie i z godnością.

Bo dzikie zwierzęta to nie misie czy pluszaki,
a za ich przemyt trafić możesz nawet do paki.

Pamiętaj, aby nie tylko w naturze zważać na swe czyny,
bo w przeciwnym wypadku dosięgnie was klątwa Lucyny.

W filmie fabuła się toczy wokół kradzieży obrazu, 
kto go ukradł nie zdradzę Tobie od razu. 
Jednak to nie ja go sobie przywłaszczyłam,
choć przez ostatnie kilka lat z tym piętnem żyłam.

Kto go namalował, jaki tytuł nosi?
Rozwiązanie hasło samo przynosi! 
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jeśli rozwiązałeś zadanie, to udaj się do kasy po pieczęć

Tematyka
Poniższa gra jest alternatywną historią, która nawiązuje do 
fabuły filmu „Tarapaty 2” oraz powstałej na kanwie scena-
riusza książki „Klątwa Lucyny, czyli Tarapaty 2”. Jest to sza-
lona historia o grupie przyjaciół, którzy próbują rozwiązać 
zagadkę kradzieży słynnego obrazu, niejednokrotnie przy 
tym popadając w tarapaty. Podczas śledztwa trop popro-
wadził ich do muzeum przyrody, które przypomina miej-
sce, w którym się znajdujesz.
Dziś oprowadzi Cię Lucyna, jedna z podejrzanych o kra-
dzież, a przy okazji udzieli ci kilku wskazówek, jak nie po-
paść w tarapaty. Podczas zabawy napotykacie zagadki, 
których rozwiązania należy wpisać w odpowiednim miej-
scu w haśle, znajdującym się na końcu tej gry. W nagro-
dę za rozwiązanie zagadki zdobędziesz pieczęć zacnego 
gryzonia.

Gdzie to jest?
Uzarzewo, miejscowość w Wielkopolsce, ok. 15 km na pół-
nocny wschód od Poznania, dojazd od drogi wojewódzkiej 
nr 194.
Początek questu: 
W holu, przy kasie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego.

Na czym to polega?
Uczestnik zabawy idzie trasą wyznaczoną w queście.  
W czasie spaceru rozwiązuje zadania i zagadki, które po-
zwolą na utworzenie ostatecznego hasła. Na końcu trasy 
znajduje się skarb – pieczęć, która jest poświadczeniem 
odbycia wyprawy.
Czas przejścia: ok. 30 minut

Tekst: Zbigniew Kowalski
Opiekun wyprawy: Zbigniew Kowalski
e-mail: z.kowalski@muzeum-szreniawa.pl

Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka Biblio-
teka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Muzealna  
przygoda  
z Lucyną
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