Dostępność questu: I-XII
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QUEST
O OJCU ŚWIATOWEJ
GEOLOGII W OSIECZNICY

Jeśli szczęści Ci dzisiaj nie sprzyja

Obszar ten jest pod ścisłą ochroną przyrody

To na czytaniu tablicy niech czas Ci mija

Chroniąc to miejsce niezwykłej urody

Przed szkołą stoi i o Wenerze opowiada

W górę rzeki - czyli kieruj kroki w prawo

Do dzisiejszej wyprawy na pewno się nada

Nie marudź tylko maszeruj żwawo

Dalej przed siebie idź prosto drogą

Po drodze zobaczysz ruiny fabryki

Przez zebrę przejdź noga za nogą

Gdzie młody Abraham pobierał nauki

Ulica Jodłowa Cię w dół prowadzi

Jego ojciec fabryką tektury kierował

Tematyka
Wyprawa przedstawi Ci słynną postać geologa Wernera, który urodził się w Osiecznicy
trzy wieki temu. Stworzył on teorię neptunizmu oraz systematykę minerałów opartą
na ich cechach zewnętrznych.

I do miejsca urodzin Wernera zaprowadzi

I syna na swe miejsce pracy szykował

Dom tablicą pamiątkową wyróżniono

Lecz Abraham miał do ziemi powołanie

Jak szukać skarbu?
Postępuj zgodnie ze wskazówkami zwartymi w Karcie wyprawy.
Przyda Ci się umiejętność liczenia. Powodzenia!

Na której portret Wernera umieszczono

Oglądał kamienie i dłubał w skalnej ścianie

Obejrzy i poczytaj ją z wielką powagą

Przed Tobą też wiele różnych kamieni i głazów

Wpisz datę rocznicy z należną rozwagą

Są one natchnieniem do niejednych obrazów

Jak już dobrze z tablicą się zapoznałeś

Wokół zobaczysz kwarcyty – paleogleby

To sprawdzimy, co zapamiętałeś

A także węgle brunatne leżące bez potrzeby

Zsumuj liczby z urodzin geologa sławnego

Są to wszystko skały osadowe –specjalistom znane

Wpisz obok dokładnie-nie pomyl się kolego

Wiele milionów lat temu zostały uformowane

Gdzie to jest?
Osiecznica znajduje się w Borach Dolnośląskich, w powiecie Bolesławieckim, nad rzeką
Kwisą. Dojechać tu można drogą nr 350 z Bolesławca w kierunku Ruszowa.
Wyprawę należy zacząć z parkingu przy Urzędzie Gminy na ul. Lubańskiej.

Czas przejścia: 35 minut
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Witaj turysto w Osiecznicy nad Kwisą

W szkole u góry Izba jest stworzona

Gdzie krajobrazy i skały Cię zachwycą

I bardzo ważnej postaci poświęcona

Dzisiejsza wyprawa o geologii będzie

Jeśli masz szczęści i szkoła otwarta będzie

Na ten temat wiedzy Ci przybędzie

Wejdź tam i porozglądaj się wszędzie

Zaczynamy przygodę z parkingu spod urzędem gminy

Trzy wieki temu w naszej miejscowości

W którym pracują panowie i piękne dziewczyny

Żył słynny geolog Werner bez stresu i złości

Porozglądaj się wokoło i podejdź do tablicy

Wymyślił on sposób systematyki skał

Dowiesz się, jakie skarby są w najbliższej okolicy

Odtąd cały świat już się na nich znał

Stań tyłem do urzędu naszego

W gablotach znajdziesz ciekawe minerały:

Maszeruj brukową drogą w kierunku rzeki

Droga na płyty betonowe Cię powiedzie

I w prawo chodnikiem ruszaj kolego

Kamienie, łupki i bardzo rzadkie skały

Obok domu płynie przez długie wieki

Nie bój się, ciekawy widok będzie na przedzie

Dojdziesz za chwilę do Zespołu Szkół

Wszystkie uporządkowane i opisane

Gdy już dotarłeś do samej Kwisy

Szukaj na rzece bałwanów spienionych

Tam siedzi niejeden książkowy mól

Z życiorysem Wernera powiązane

Nie zachowuj się jak szkolne urwisy

To będzie Twój widok upragniony
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Jest to jedno z piękniejszych miejsc w Osiecznicy
Przełom Kwisy – znany w całej okolicy
Przysiądź na kamieniu i wsłuchaj się w szum wody
Tu zaznasz ukojenia i do zadumy powody
Wracaj tą samą trasą do domu Wernera
Nie idź w górę, tylko z rzeką w dół się zabieraj
Wróć do miejsca gdzie z rzeką się spotkałeś
Dalej prosto śmiało, czy coś ciekawego spotkałeś?
Gdy schody dzielnie już pokonasz
Za zakolem rzeki ujrzysz cud natury

Odpocznij chwilę, bo zaraz się przekonasz

Wytworzony przez wodę a nie przez chmury

Że to miejsce wcześniej przez Ciebie poznane

Jest to piaskowiec kredowy w kształcie dzbana

Wnet do skarbu będzie Ci wskazane

Skała została zgrabnie przed laty uformowana
Szukaj po prawej sklepiku z gazetami,
Obok dwa słonie, duży i mały

Który czerwoną „dachówkę” ma nad oknami

nie mruż oczu, bo to widok wspaniały

Sumę liczb sprzedawcy powiedz grzecznie

Później Cię zalew na Kwisie oczaruje

Poczujesz się zaraz dobrze i bezpiecznie

Wraz z elektrownią, co prąd produkuje
Przybij pieczęć na karcie swej wyprawy
Po lewej szukaj schodów do góry wielu

Na potwierdzenie geologicznej zabawy

Tylko nie wchodź na betonowe, przyjacielu

Za ukończenie dostaniesz prezencik mały

Drewniane to cel Twój, mój drogi

W nagrodę za trud i na pamiątkę Twojej chwały

Wspinając się zapewne zabolą Cię nogi
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PIECZĄTKĘ PRZYBIJ NA KARCIE WYPRAWY
ORAZ NA STR. 40
Autorzy tekstów: Mieszkańcy Osiecznicy
Rysunki: Anetta Kamińska
Opiekun Wyprawy: Zoﬁa Słabicka
Korekta: Ewelina Baran
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener questingu
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