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QUEST
O ARTYSTACH
Z PRZEJĘSŁAWIA

Tematyka
Wyprawa przedstawi urokliwą miejscowość Przejęsław. Tematem
przewodnim są pasje i twórczość mieszkańców. Podczas Wyprawy
zapoznasz się, kto w Przejęsławiu ma artystyczny talent i pasję.
Jak szukać skarbu?
Należy uważnie czytać tekst Wyprawy i należycie wypełniać polecenia
w nim zawarte. Zaopatrz się w długopis, niezbędna będzie również
umiejętność liczenia. Trasa wyprawy wiedzie przez niewielką część
miejscowości. Można ją pokonać zarówno rowerem jak i pieszo.
Wyprawę rozpoczynamy od budynku Świetlicy Wiejskiej GOSiR.

Dostępność questu: I-XII

Gdzie to jest?
Przejęsław to miejscowość gminy Osiecznica w woj. dolnośląskim,
położona nad rzeką Kwisą w Borach Dolnośląskich. Dojechać tu można
z Bolesławca drogą woj. nr 350 w kierunku Osiecznicy, a później należy
skręcić w prawo na Świętoszów. Wyprawę zaczynamy z parkingu przy
świetlicy.

Czas przejścia: 40 minut

Serdecznie Cię w Przejęsławiu witamy

Grażynka po pracy chętnie haftuje

I na wycieczkę po wsi zapraszamy

I czasu wolnego nigdy nie marnuje

Wędrówka nasza to z artystami spotkanie

Portrety, przepiękne kwiaty i widoki

Co okaże się ciekawe niesłychanie

„Maluje” igłą i nitką na płótnie szerokim

Opowiedzieć o nich chcemy

To praca żmudna i dla wytrwałych

I przedstawiać ich będziemy

Lecz ona dokonuje rzeczy niebywałych

Są to ludzie zwykli, życzliwi i prości

Precyzją i kunsztem pokona każdego

Którzy chętnie w swych progach powitają gości

Swym dziełem zachwyci niejednego

Wyprawę zacznij przy wejściu do świetlicy

Odczytaj na wiszących przy wejściu tablicach

Która jest w Przejęsławiu przy głównej ulicy

Umieszczoną tam liczbę jedyną w okolicach

Nad świetlicą mieszka nasza pierwsza twórczyni

Przy słupie okrągłym w dół drogą pomykaj

Która w hafcie krzyżykowym nieźle sobie czyni

Uważaj! O lampy się nie potykaj
Gdy miniesz szóstą wędrowcze nasz drogi
W prawo na most kieruj swoje nogi
Przechodząc przez most nad Kwisą z prawej strony
Policz niebieskie przęsła a będziesz zadowolony
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Kwisa to rzeka ważna dla tutejszych ludzi

Stolarnię Janusza widzisz na lewo

Obejrzysz tam prace Teresy i Jana

Tam w ciszy i spokoju policz liczby z kratek

Żyjącym nad jej brzegami - nigdy się nie nudzi

On tu artystycznie obrabia drzewo

Zajmie Ci to czas do samego rana

Zapewniam- potraﬁ to każdy gagatek

Dla wędkarzy wiele rybek tu pływa

Mebelki retro sam wykonuje

Ujrzysz tu również staroci bez liku

Do wyniku jeszcze 20 dodać musisz

Latem zaś niejeden ponton z turystami „spływa”

O jakich marzysz –takie wyczaruje

Których nawet nie ma u babci na strychu

Wnet znajdziesz skarb, na który się skusisz

Teresa autostopem po świecie wędruje

Zapisz wynik obok i nie mówiąc nikomu

I swoje wrażenia pięknie opisuje

Zapytaj gospodarzy o Ten numer domu

Na łuku drogi dom leśniczego stoi

Jan ponad wszystko nasze morze lubi

Jak liczby się zgadzają otrzymasz nagrodę

A w nim Gosia, co żadnej twórczości się nie boi

Co z nad morza przywiezie, tym się bardzo chlubi

I będziesz mógł ruszyć w powrotną drogę

Kamyczki, patyczki zbiera pracowicie

Teraz uważnie szukaj dębu „Miłosza”

A co z nich wyrabia może zobaczycie

A gdzieś obok niego poszukaj kosza

Figurki z wosku pszczelego wykonuje

Dalej idź prosto, dobrze traﬁłeś

W nim już skarb swój zobaczyłeś

W lewo za dębem w Kwisy Dolinie

A także wyszywa i pięknie haftuje

Wędrując wyprawą Przejęsław zwiedziłeś

I naszą wędrówkę zakończyłeś

Mieszka Michalina, co z pięknego głosu słynie

Świąteczne ozdoby także sama robi

Przemiła starsza pani w progu Cię powita

Jeśli zechcesz, choinkę Ci przyozdobi

Policz litery w nazwisku artysty
A wpis do kratki jest oczywisty
Idź dalej przed siebie, staniesz znów za chwile
Tam może ktoś w progu powita Cię mile

Choć zajęć ma mnóstwo jako matka, żona
W tworzeniu różności nikt jej nie pokona

Chociaż zmęczenie Cię lekko ogarnia
Idź do słupa, na którym jest latarnia

Zaśpiewa o Jasieńku, co wraca do domu, gdy już świta
Przed leśniczówką odbijaj w lewo

A na niej gołębie

Stąpaj uważnie by nie wejść na drzewo

Tablica „TO TU” na dębie.

Przy lampie z trzema nogami skręć w prawą stronę
Za chwilę ujrzysz niewielki domek
Na razie jednak idź dalej prosto
Nie zachowuj się zbyt głośno
Na lewo rośnie las okazały
Dwukrotnie w Kazimierzu „złote baszty”

On naszym bogactwem jest wspaniałym

Wyśpiewała I nagrody główne od Jury odebrała
Dalej bracie przed siebie drogą się kieruj

Zbierać w nim można jagody, borówki

Żwawo na „dwudziestkę” równo maszeruj

Uważać trzeba na kleszcze i mrówki
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Grzybów wszelkiego gatunku jest wiele
Zaraz po lewej kaplica się wyłoni

Można z nich zrobić pyszny sos na niedzielę

Do której co niedziele każdy goni
To w tej kaplicy śpiewa Michalina

Tu mieszka Jan a z nim Teresa miła

Próbuje jej dorównać niejedna dziewczyna

Co autostopem pół świata zwiedziła
Oboje plastycy, co z rozmachem tworzą

Policz serduszka przy małej bramce
Ich liczbę wpisz obok w ramce
Ruszaj drogą dalej śmiało
Przed Tobą wrażeń jeszcze nie mało
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„Izbę rękodzieła” przed Tobą otworzą

PIECZĄTKĘ PRZYBIJ NA KARCIE WYPRAWY
ORAZ NA STR. 39

Autorzy tekstów: Iwona Smolak, Józefa
Miętkiewicz – członkowie Grupy Odnowy Wsi
Rysunki: Karolina Turek
Mapka: Jan Bancewicz
Opiekun Wyprawy: Józefa Miętkiewicz
Korekta: Ewelina Baran
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener questingu

13

