Teraz rusz w stronę znaku niebieskiego
i zatrzymaj się przed wejściem do klubu wiejskiego.
Tu swoją siedzibę Nasze _ _ _ _ mają,		
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od pół wieku ludowe pieśni śpiewają.
Jeśli uda Ci się przekroczyć jego progi
ujrzysz tego dowody piechurze drogi.
Teraz przed siebie żwawo rusz,
niech zostanie po Tobie tylko kurz.
Idąc ujrzysz w ogrodzie domek drewniany
przy którym mieszka Prezes kochany.
Społecznych funkcji ma tak wiele,
że spędza przy nich nawet niedziele.
Na ceglanym słupku tabliczka błyszcząca.
Druga litera z nazwy, hasła czwartą od końca.
Jesteś zmęczony, odpocznij chwile
bo za sto metrów zaskoczymy Cię mile.
Tam na zakręcie ulica Krótka,
w małym domeczku jest orzechówka.
Z _ _ _ _ _ _ _ włoskich robi ją Krystyna		
7
nawet duży ból brzuch nalewka ta powstrzyma.
Idąc dalej przepiękną lipową drogą,
pozachwycaj się piękną przyrodą.
Stań koło naszego Napoleona,
który w tej wyprawie Cię nie pokona.
Skieruj się w ulicę polaka wielkiego,
pierwszego premiera z ludu chłopskiego.
Uważnym bardzo być należy,
jedno z ostatnich gospodarstw tu leży.
Ujrzysz budynek spod numeru dziewiątego
tu możesz spróbować sera i _ _ _ _ świeżego.		
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Józek to gospodarz wspaniały,
który z żoną lubi wiejskie specjały
Cofnij się teraz do drzewa dużego
i podążaj w stronę _ _ _ _ _ sportowego
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Dojdziesz wnet do stadionu wrót
i ukaże Ci się wiejskich społeczników trud.
Własnymi rękoma ziemię przegarniali
i tak to ów stadion wybudowali.
Jeśli nie wierzysz w nasze opowieści
wejdź na boisko - spójrz co się tam mieści.
Teren podziwiaj śmiało,

masz już za sobą drogę całą.
Skarb tej wyprawy w zasięgu tkwi
szukaj literki na jednych z drzwi.
Czwarta litera nazwy Klubu naszego			
da Ci brakującą hasła końcowego
9
Zapisz literę, pod drzwi pochyl swój garb
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tam za betonem w skrzyni jest twój skarb.
Wpisz się do księgi, zapisz przeżycia
czy w Naszej wiosce coś Cię zachwyca.
Dzięki za chęci oraz marsz długi
U Nas wyprawa jest poraz drugi.

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie
tego do Opiekuna Wyprawy
lub do Koordynatora Programu!

QUEST - WYPRAWA
ODKRYWCÓW

Tropem
Kuraszkowskich
Pasjonatów
Gdzie to jest?

Kuraszków położony jest na Dolnym Śląsku
zaledwie kilka kilometrów od Obornik Śląskich na
Wzgórzach Trzebnickich w dolinie potoku
Struga. Najlepiej dojechać drogą z Obornik
Śląskich w kierunku Prusic. Wyprawę należy
rozpocząć przy wiejskiej Kaplicy pw. Matki
Boskiej Ostrobramskiej w Kuraszkowie przy
ul. Kościelnej.

Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Miejsce na Skarb

Teksty: Uczestnicy warsztatów w dniu 10.04.2012 tj. Andrzej J., Anna J., Waldemar B., Anna B.,
Arleta B., Karolina T., Natalia G., Katarzyna J., Monika S., Adrian M., Paweł K., Przemysław K.,
Czesława K., Krystyna W., Krystyna E., Bogusława G, Tatiana R., Janina W., Piotr B.
Konsultacje: Krzysztof Szustka - trener Questingu
Rysunki i mapa: Tatiana Rychter
Opiekun Wyprawy: Waldemar Brożyna – Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina”
– tel. 606 619 197

Tematyka:

Wyprawa przedstawia ciekawych ludzi z Kuraszkowa, ich pasje,
zamiłowania oraz trud życia codziennego, jak również przeszkody jakie
napotykają pracując na rzecz społeczności lokalnej. Dodatkowo spacer w specyficznym mikroklimacie Kuraszkowa poprawi twoją tężyznę
fizyczną oraz wydolność płuc.

Czas przejścia:
ok. 1 godz

www.questy.com.pl
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Idź ścieżką wzdłuż szlaku niebieskiego
a dojdziesz do asfaltu mój drogi kolego.
Jest asfalt i dwie nieznane drogi,
Ty się nie załamuj i w prawo kieruj nogi.
Prosto drogą wciąż zmierzamy
i do pagórka niedługo docieramy.
Stała tam stodoła szachulcowa,
a teraz w tym stylu: hotel i stajnia nowa.
Tu Janusz, przybył do Nas z Wrocławia
jego konie i agroturystyka teraz _ _ _ _ _ _
_ _ rozsławia
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Zawróć i prosto żwawo sobie maszeruj
do początku ulicy _ _ _ _ _ _ _ _ _ się skieruj
6
Poczta, znak drogowy za nim ulica _ _ _ _ _ _
13
W domku za orzechem Bogusia zamieszkała
Klei często pierogi i skwarki topi żwawo,
a jak weźmie je na konkurs - wszyscy biją Brawo!
Tam przed domem pieróg wisi,
pod nim w garze soczewica kisi.
Gdy wielką ochotę na niego poczujesz
na naszych imprezach go posmakujesz.

Jak szukać skarbu?
Podczas wędrówki bacznie się rozglądaj i szukaj wskazówek, które
doprowadzą Cię do skarbu. Przyda Ci się długopis oraz wygodne
buty. Trasa wędrówki prowadzi po miejscowości więc bądź ostrożny
i uważaj na samochody. Kiedy znajdziesz Skrzynię Skarbów
w środku będzie księga, w której możesz się wpisać, a pieczęć
odbij na swojej karcie w “Miejscu na skarb” jako dowód przejścia.
Życzymy udanej Wyprawy.

START

Jest już włodarzem kadencje dwie,
robi również meble - każdy o tym wie.
Rzeźbi w drewnie oraz korze
a pamiątkę nawet każdy dostać może.
Gdy już się domyśliłeś o kim była mowa
masz też literkę do końcowego słowa.
Ruszaj w dół w stronę głównej drogi
na krzyżówce - do Schroniska kieruj nogi.

Jeśli już jesteś obok Kościoła naszego
spójrz na przepiękną fasadę jego.
Aktywni z wioski rozbudowali mury Domu Bożego,
i do dziś dbają o teren wokół Niego.

Wtedy dojdziesz do domku pięknego
i możesz podziwiać uroki jego.
W szczycie lukarny jest nazwa tego.
Druga litera da piątą hasła naszego.

Stań tyłem między filarami
masz po prawicy kosz z kwiatami.
Na godzinie 14-tą dwa świerki bramę wyznaczają
i wszyscy uczestnicy Wyprawy ją przekraczają.
Rusz w jej kierunku żwawo
Za nią skręć w drogę w prawo

Mieszkają w nim nie władza, nie hrabiowie
zwykli ludzie - Państwo Baszniakowie.
Są to mieszkańcy z wyższej półki
pracowici niczym pszczółki.
O schronisko zawsze dbają
i wszystkich gości w Dworku witają.

Dojdź do budynku dawnej plebani mieszka tam zakręcony Andrzej z _ _ _ _ _
_ _ _
3
Głosi o tym tabliczka z napisem
wioska go wybrała kiedyś sołtysem.

Rozejrzyj się wokół, ujrzysz żywopłotu szpaler
skieruj się między niego i ruszaj dalej.
Przejdź alejkę obsadzoną grabami
zawiń 180° za trzema grabów pniami.

Tropem Kuraszkowskich Pasjonatów

5

Tropem Kuraszkowskich Pasjonatów

Pomimo brzucha pustego
idź w stronę krzyża przydrożnego.
Przytul się do niego prawym bokiem
drzewa akacjowe oglądaj wzrokiem.
Uważaj by po drodze nie połamać nóg,
idź prosto do pierwszego skrzyżowania dróg.
Skręć w lewo, po prawej dom pomarańczowy
w podwórzu mieści się warsztat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Tadka od dzieciństwa interesowała mechanika
on Ci naprawi nawet „Tytanica”.
Dalej wciąż prosto drogą się kieruj
podziwiaj, obserwuj i powoli spaceruj
Dojdź spokojnie do końca ulicy
i kieruj się do swojej lewicy.
Idź żwawo, prosto przed siebie
skręć w prawo przy pierwszej potrzebie.
Przejdź 30 kroków- popatrz w lewo.
Tam Stanisław hoduje gołębie kolego
W głębi podwórza - dwa baraki się znajdują
w nich rasowe gołębie zamieszkują
Mnóstwo _ _ _ _ krajowych i zagranicznych zaliczyły,
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wiele nagród i pucharów zdobyły.
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