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QUEST
MIODOWA WYPRAWA
W LUBOSZOWIE

Tematyka
Wyprawa zaprezentuje Miodową Zagrodę w Luboszowie,
w której od pół wieku hodowane są pszczoły, a produkty
pszczele i miody znane w całym regionie. Dowiesz się
o miodach i ich właściwościach, pożytkach pszczelich
i wybranych ciekawostkach z życia pszczół.
Jak szukać skarbu
Podczas Wyprawy postępuj zgodnie ze wskazówkami.
Twoim zadaniem będzie znaleźć różne liczby na trasie gry.
Bądź uważny i licz „z głową”. Zebrane liczby umożliwią
Ci odnalezienie skarbu.

Dostępność questu: I-XII

Gdzie to jest?
Luboszów to mała miejscowość – przysiółek sołectwa
Ławszowa. Znajduje się przy samej autostradzie A18 przy
rzece Kwisa. Dojechać tu można z Osiecznicy na północ,
drogą w kierunku Świętoszowa – Autostrady A18.
Przy zjeździe na autostradę w kierunku Wrocławia
należy na łuku drogi skręcić w prawo w wąską asfaltową
drogę. Po 200 m dojeżdżamy do zabudowań. Wyprawę
zaczynamy z parkingu przed wejściem do Zagrody.

Czas przejścia: 25 minut

Witaj w Luboszowie Miodowej Zagrodzie

Po lewej jest ich pracownia pszczela

Gdzie człowiek z pszczołami od lat żyje w zgodzie

Oni pszczół doglądają w tygodniu i co niedziela

Tu od pół wieku pszczelarz z rodziną mieszka

Ale to później dokładnie obejrzysz sobie

Pszczół dogląda i miód wyjmuje ten nasz koleżka

Najpierw o miodach i pożytkach trochę się dowiesz

Pojazd swój zostaw na parkingu przed Zagrodą

Idź prosto przed siebie, aż wejdziesz do lasu

Ucieszysz się zaraz pszczelarską przygodą

Gdzie pszczoły spędzają też dużo czasu

Zanim wejdziesz do Zagrody daj znać dzwonkiem

Zależy jaka teraz jest pora roku

By psy nie pomyślały, że jesteś zajączkiem

Jeśli coś kwitnie to pszczoła jest co kroku

Tu jest początek miodowej wyprawy

A miody z właściwości leczniczych słyną

O miodach i pszczołach dziś będzie dużo zabawy

Lecz nie mieszaj ich nigdy z cytryną

Po prawej pszczelarze mieszkają

Bo cytryna słodycz miodu psuje

Jerzy i Krystyna – swój świat tu mają

I miód już tak pysznie nie smakuje
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W czerwcu, gdy akacja jest w rozkwicie

Przy bramie tablica kolorowa stoi

Pszczółki pracują już o świcie

Podejdź i zobacz co się na niej kroi

Żeby był miód akacjowy

O różnych smakach opowiada ciekawie

Bo on też jest bardzo zdrowy

Część z tych produktów je się przy kawie

Trzeba też miodu dobrze pilnować

Gdy twa odporność niedomaga

Żeby go czasem nie zagotować

To spadziowy miód pomaga

Gdyż on wysokich temperatur nie lubi

Ma też działanie wykrztuśne

Gdy z trawieniem masz kłopoty

A teraz zadanie trudne przed Tobą

Bo wtedy właściwości zdrowotne gubi

Gdy go zażyjesz spokojnie uśniesz

Nawet nie patrz na kompoty

Poszukaj miody co się na niej zdobią

Miód z akacji wtedy pij

Policz litery z nazw miodów na tablicy

I zdrowiutko sobie żyj

I wpisz je do kratki przy swojej prawicy

Jak wyjdziesz poza ogrodzenie domu pszczelarza

A na lewo tam za szosą

Pierwsze przed Tobą zadanie się nadarza

Piękne wrzosy sobie rosną

Po lewej stronie ze słupka kamiennego

Gdy we wrześniu zakwitają

Ci, którzy uspokojenia potrzebują

Zsumuj teraz liczby przez siebie zebrane

Spisz największą cyfrę dobry kolego

Pszczółki wnet na nim siadają

Niech akacjowy miód kosztują

Wnet zbliżyć do skarby będzie Ci dane

Gdy pali cię zgaga w przełyku

Za bramą na „dwunastą” zrób tyle kroków

Spożywaj ten miód po łyku

Użyj także swego bystrego wzroku

Teraz dalej śmiało ruszaj przed siebie

Z wrzosu miodzik jest wrzosowy

Kolejne zadanie mamy dla Ciebie

Taki ciemny – nektarowy

Policz dęby, które rosną jak bracia przy drodze

Smak ma ostry i gorzkawy

Idąc dalej w prawo skręcaj

Skarb ukryty jest w ulu bardzo starym

Znajdziesz je zaraz przy prawej swej nodze

Więc nie dawaj go do kawy

Spacerem się nie zniechęcaj

Kiedyś przez pszczoły odwiedzanym

Wkrótce twej wędrówki kres

Wpisz się do księgi pszczelej wyprawy

Tam na pewno skarb gdzieś jest

I odłóż na miejsce – do dalszej zabawy

Idź prosto przed siebie, aż dojdziesz do drogi

Zawiera on dużo mineralnych soli

Tam śmiało w prawo kieruj swe nogi

Zażywaj go gdy nerka cię boli

Za krzakami , łąki będziesz miał przy lewym

Przy zapaleniu jelit jest wskazany

Tutaj uważaj, nie bądź zły

To już koniec miodowej przygody

ramieniu

I w chorobach dróg moczowych stosowany

Chociaż za bramą groźne psy

Zapraszamy do zwiedzania tutejszej zagrody

Właściciele na posesje zapraszają

Pszczelarz więcej Ci o swoim fachu opowie

Gdyż swe pieski zatrzymają

Na pewno wyjdzie Ci to na zdrowie

Tu pszczoły przylatują z pasieki w oka mgnieniu
Jak dojdziesz do rozwidlenia drogi
Z kwiatka na kwiatek szybko fruwają

To niech Cię głowa nie boli

I nektar na miód pyszny zbierają

Nie idź pod górę w lewo

Jest to miód wielokwiatowy

Tylko w prawo, drogi kolego

Jego kolor jasnobrązowy
Tam dalej, przy sośnie
Z pyłków różnych kwiatów jest złożony

Piękna lipa sobie rośnie

I do ula skwapliwie przynoszony

Jednak pszczółki się nie mylą

Przy alergiach jest wskazany

I lipowy kwiat zapylą
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Oraz przy astmie często używany
Gdy masz kaszel, gorączkujesz
Zbierany jest na tej łące

To lipowy miód smakujesz

Gdzie hasają też zające

Ma on kolor herbaciany

Dalej śmiało ruszaj żwawo

Przy gorączce jest wskazany

Rozglądaj się w lewo i prawo
Jak dojdziesz do asfaltu to znowu w prawo
Tu rosną drzewa sosnowe

I ostatnia prosta, ruszaj dalej żwawo

Miód spadziowy „dać” gotowe

Po prawej zobaczysz robinie akacjowe

Przy nich właśnie w pełni lata

Drzewa nie nasze ale wiosną przebojowe

Każda pszczółka chętnie lata
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PIECZĄTKĘ PRZYBIJ NA KARCIE WYPRAWY
ORAZ NA STR. 39
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Krzysztof Szustka – trener questingu
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