Dalej prosto przed pasami
zobaczysz podpowiedŸ przed œwierkami.
Po prawej stronie s¹ trzy du¿e bierki
w kszta³cie pewnej – alfabetu literki
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ObejdŸ d¹b ca³y, stañ przy drugiej soœnie,
obróæ siê w prawo, bia³e drzewo tam roœnie.
PodejdŸ do niego, znajdziesz tam skrzynkê
Dziêki, której zrobisz szczêœliw¹ minkê.

QUEST - WYPRAWA
ODKRYWCÓW

Jeszcze has³o
Dalej prosto za zakrêtem
nie bój siê, nic nie jest przekrêtem.
Po lewej stronie rzeŸnia by³aw ma³ym budynku siê kiedyœ mieœci³a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 napisaæ trzeba
mo¿na wtedy wróciæ napiæ siê i zjeœæ kawa³ek chleba.
Przed drug¹ wojn¹ w dwudziestym wieku
nazwa tej wsi tak brzmia³a mi³y cz³owieku.

Kiedyœ rzeŸnik bój tam toczy³,
a po ciê¿kiej pracy swoje nó¿ki moczy³.
Œwinki o swe ¿ycie dzielnie walczy³y,
ale niestety i tak nie prze¿y³y.

Jeœli nie znalaz³eœ Skarbu prosimy o zg³oszenie
tego do Opiekuna Wyprawy lub do Koordynatora Programu!
Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Obok rzeŸni na p³ocie domu zielonego
jest metalowa tabliczka kolego.
I ¿eby Ciê szybko dobra myœl nasz³a
czwarta litera z nazwy jest ósm¹ liter¹ has³a

Miejsce na Skarb
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Id¹c dalej wzd³u¿ ulicy
mijasz piêknej widoki okolicy.
Patrz prosto, ju¿ s¹ skrzyneczki.
tam jest koniec Twej wêdróweczki.

Gdzie to jest?
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., Pawe³ K., Przemys³aw K.,
Czes³awa K., Krystyna W., Krystyna E., Bogus³awa G, Tatiana R., Janina W., Piotr B.
Konsultacje: Krzysztof Szustka - trener Questingu, Rysunki i mapa: Tatiana Rychter
Opiekun Wyprawy: Waldemar Bro¿yna – Stowarzyszenie Przyjació³ Kuraszkowa „Lipowa Dolina”

Druga skrzynka od lewej strony
uka¿e czwart¹ literê has³a szalony.
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Obok skrzynek roœnie wielkie drzewo
„ _ _ _ _ _ _ _ _ Przyrody” zwane kolego.
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W cieniu roz³o¿ystej korony jego
stoi wódz wypatruj¹c wojska swego.
Nad jego g³ow¹ w „cudzys³owie”
ostatnia literka dziesi¹t¹ w haœle Ci powie.

www.questy.com.pl

Kuraszków po³o¿ony jest na Dolnym Œl¹sku
zaledwie kilka kilometrów od Obornik Œl¹skich
na Wzgórzach Trzebnickich w dolinie potoku
Struga. Najlepiej dojechaæ drog¹
z Obornik Œl¹skich w kierunku Prusic.
Wyprawê nale¿y zacz¹æ spod Schroniska
M³odzie¿owego w Kuraszkowie „Dworek Kuraszków”
przy ulicy Turystycznej 2.

Tematyka:
Wyprawa przeniesie Ciê do pocz¹tków XX-wiecznego
Kuraszkowa. Podczas Wyprawy poznasz ciekawe miejsca
tej urokliwej miejscowoœci wraz z ich dawn¹ ponad
100 letni¹ histori¹.

Czas przejscia:
Ulotka wydana przez Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich. Wydanie ulotki wspó³finansowane ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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W Gospodzie dobre napitki i jad³o zawsze by³o
wiêc wielu chêtnych goœci zawsze przyby³o.
Piekarz swe produkty w dobrej wierze
rozwozi³ i ludziom po wsi na rowerze.

Jak szukac skarbu?
Podczas wêdrówki bacznie siê rozgl¹daj i szukaj wskazówek,
które doprowadz¹ Ciê do skarbu. Przyda Ci siê d³ugopis
oraz wygodne buty. Trasa wêdrówki prowadzi po miejscowoœci
wiêc b¹dŸ ostro¿ny i uwa¿aj na samochody. Kiedy znajdziesz
Skrzyniê Skarbów w œrodku bêdzie ksiêga, w której mo¿esz siê
wpisaæ, a pieczêæ odbij na swojej karcie w "Miejscu na skarb"
jako dowód przejœcia. ¯yczymy udanej Wyprawy.

Stañ twarz¹ do dworku piêknego
bêdziesz mia³ po prawej
_ _ _ podwójnego.
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Obróæ siê o 90 stopni przez praw¹ nogê
ruszaj ¿wawo asfaltem w drogê.
Po lewej widaæ szczyt budynku bia³ego,
gdzie maluchy chodzi³y po wiedzê do niego.
20 kroków od s³upa betonowego
zatrzymaj swoje szybkie nogi kolego.
O 90 stopni odwróæ w lewo cia³o swoje
by ujrzeæ tego obiektu podwoje.
Budynek jak budynek, zwyk³a zabudowa,
kiedyœ to by³a wiejska szko³a podstawowa.
W szkole tylko cztery klasy siê mieœci³y
dzieci dobrze siê uczy³y, ale _ _ _ ³awki te¿ tu by³y.
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Zdobywali medale jak te¿ i puchary
tak to s³awili _ _ _ _ _ _ _ _
prastary.
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Sto metrów za szko³¹ koœció³ek murowany stoi,
W którego murach modliæ siê nikt nie boi.
W 1945 sp³on¹³ _ _ _ _ _ _ drewniany,
2
w którym gra³y trzystuletnie organy.
Sta³ sobie na wzgórzu i patrzy³ na wieœ z góry,
wysoka wie¿a z zegarem strzela³a w chmury.
Stare organy smutne pieœni gra³y
wolnej Polski ju¿ nie doczeka³y.
Ogieñ strawi³ go doszczêtnie w jedn¹ noc
nic nie zosta³o, jeno opalony kloc.
Czasy te pamiêta cmentarz stary
na którym do dziœ niektóre groby zosta³y.
Nastêpnie odwróæ wzrok w praw¹ stronê
na budynki przyciêtymi sosnami otoczone.
W ma³ym ¿ó³tym - pralnia siê mieœci³a,
w którym praczka wiejskie brudy bieli³a.
Za „automat”, balia i _ _ _

jej s³u¿y³a
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swoje pranie te¿ Jaœnie Pani z dworu przynosi³a.
Pañskie szmatki czy pozosta³ej biedoty
przynosi³y praczce zarobku kilka z³oty.
W du¿ym i siwym budynku przy drodze
wszyscy tu biegali na jednej nodze.
W jednym miejscu a tyle dobrego:
gospoda goœci³a przybysza ka¿dego.
Poczta do rodziny list wys³a³a
a piekarnia na drogê bochen chleba dawa³a.

A chleb i bu³ki mia³ nie byle jakie
z marmolad¹, serem, d¿emem lub makiem.
Korzyœci poczta z tego s¹siedztwa mia³a
do roznoszenia plotek ich wykorzystywa³a.
Gdy wzrok ju¿ swój nasyci³eœ tym widokiem
rusz do drogi g³ównej ¿wawym krokiem.
Dochodz¹c do niej mój mi³y kolego
spójrz w prawo a idŸ ostro¿nie w lewo.
26 kroków w kierunku gdzie biegn¹ dzieci ze znaku
po prawej mieszka³ _ _ _ _ _ _ _ _ w bia³ym fraku
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Mia³ brzytwê no¿yczki i kilka grzebieni
i wszyscy wychodzili od niego odmienieni.
Strzyg³ zaroœniêtych, brodatych goli³
czesa³ paniusie gdy czas mu pozwoli³.
Przy g³ównej drodze i skrzy¿owaniu
przyjmowa³ klientów tu w swym mieszkaniu.
Gdy o fryzjerze wiesz wszystko prawie
ruszaj z kopyta - idŸ prosto ¿wawiej.
W dali ju¿ widaæ - wielka tablica
To jest Odnowa, a za ni¹ Œwietlica.
Jesteœ teraz przy nowym "Klubie _ _ _

_ _ _ ",
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a przystanek masz po lewej stronie krawê¿nika.
Kiedyœ tu restauracja siê mieœci³a,
gdzie tutejsza ludnoœæ siê najada³a i czasami napi³a.
IdŸ prosto i miñ domy, stodo³y
dalej by³o widaæ stajnie i obory
By³y tam ró¿ne narzêdzia i maszyny,
chowa³y siê czasami tu nawet dziewczyny.

