Dostępność questu: I-XII
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QUEST
O TRZECH ARMIACH
W ŚWIĘTOSZOWIE

Gdzie to jest?
Świętoszów położony jest w Borach Dolnośląskich, w gminie
Osiecznica nad rzeką Kwisą. Dojechać tu można
z Osiecznicy w kierunku północnym – na Żagań. Wyprawę należy zacząć
w Świętoszowie z parkingu przy jednostce wojskowej przy ul. Husarskiej

Bo choć wody w niej nie staje,

Jeśli zgadłeś przyjacielu,

To do skarbu się nadaje.

Dalej drogą tą maszeruj

Wieża z tyłu twojej głowy,

Na krzyżówce w lewo rusz,

Z lewej biegnie płot wojskowy,

Ten budynek jest tuż, tuż.

Lecz nie cofaj się z powrotem,
I podążaj równo z płotem.
Tak maszeruj jak żołnierze,
Zostaw już za sobą wieżę.

Tematyka
Wyprawa przedstawia miejscowość Świętoszów i jej ponad stuletni związek z różnymi
wojskami. Aż trzy armie różnych „państw” stacjonowały tu, a ich wojska szkoliły się na
okolicznych poligonach.

Kroków sto zrobiłeś? Brawo!
Za bramą „3” skręcaj w prawo.

Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w karcie wyprawy
i szukaj liter ukrytych w różnych miejscach w Świętoszowie. Na koniec zabawy zbierz
je w całość a umożliwią odnaleźć CI skarb. Powodzenia!

Na tej drodze, choć jest wąska,
Czeka na Ciebie skarbu cząstka.
I za Niemca, i za Ruska

Czas przejścia: 30 minut

Wejściem była tu przepustka
W tym budynku była warta,
Dzisiaj przestrzeń jest otwarta.
Witaj w Świętoszowie miejscowości wojaków
Gdzie tutaj szkolą niezłych chojraków

Ruszaj dalej po przygodę!

Różni generałowie w tym miejscu rządzili

W dole chaszcze kryją wodę.

I w różnych językach do podwładnych mówili

Kto ma szczęście, ten usłyszy
Z dala „szelest” rzeki Kwisy.

Więc uzbrój się w cierpliwość i zacznij wyprawę
Wnet poznasz tu miejsca bardzo ciekawe

Rzeka się ze skarbem łączy,

Długopis w rękę, rozkaz bojowy

Jej początek hasło kończy.

Bo przecież quest ten jest wojskowy

Z prawej drzewa, z lewej domy
Ruszaj drogą zachęcony.

Gdy stoisz na parkingu coś do ciebie mierzy,

Na zakręcie stań przed bramą,

Kieruj się na prawo i poszukaj wieży.

Mały pałac stoi za nią.
Nie spodziewasz się człowieku,

Lecz najpierw w tym pojeździe druga litera,
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Zrobi z Ciebie teraz wielkiego bohatera.

Że jest z dziewiętnastego wieku.

Ogrodzenie jest chwilowo dla ciebie przeszkodą,

Sto lat temu w tym budynku

Omiń je z prawej i ciesz się przygodą.

Dowodzono przy kominku.

To jest właśnie dawna ciśnień wieża,

Tu komendant rządził pruski,

Do tego obiektu teraz prosto zmierzaj

Potem był tu żołdak ruski.

Każdy wojak, stary czy młody

Czas do skarbu zdobyć fanta,

Tutaj mógł właśnie zaczerpnąć wody.

To jest willa Komendanta

By świetność wieży nie zagasła,

Do hasła początku stąd zabieraj

Wstaw środek jej nazwy do hasła.
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Trzecią literę „właściciela”.

Już za chwilę przed oczami
Masz budynek z kolumnami,
1

Które ganek podpierają
I do klubu zapraszają.
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Teraz jest to klub wojskowy,

W środku trasy jest zagwozdka

Lecz to nie jest pomysł nowy,

Dla wnikliwych - ciekawostka.

Bo za Niemca I za Ruska

Gdzie przedszkole stoi fajne,

Sala tu nie stała pusta.

W dawnych czasach były stajnie.

Brać wojskowa balowała,

Piękne konie dziarsko rżały,

Gdy orkiestra marsza grała.

Lecz armii niemieckiej pomagały

Stań na ganku przed tablicą,

Do ronda dochodzisz i jesteś już blisko,

I w jej stronę skieruj lico

Zrób w lewo zwrot, lecz to nie wszystko

Tam wytrzeszczaj swe oczęta,

W zasięgu ręki jest Twój skarb

Żeby nazwę zapamiętać.

Twych dzielnych starań on był wart
Zanim wejdziesz w pierwsze wierzeje,

Ostatnią literę z tarczy brygady
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Wpisz szybko, nie szukaj zwady
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Spisz czwartą literę co w nazwie lokalu widnieje

Idziesz z powrotem, nazad, zuruck

Żeby nadzieja w tobie nie zgasła,

Tutaj zmieniasz swego marszu szyk

To jest druga litera Twojego hasła

Z prawej piękny budynek masz,

W bufecie czeka skarb ukryty

Popatrz do góry w niedźwiedzia twarz.

On przez nielicznych został zdobyty

Mijaj ostrożnie tego zwierza

Pieczątkę przybij na karcie wyprawy

W lewą uliczkę szybko zmierzaj.

Hasło wypowiedz to koniec zabawy

Ostatni etap zapewne Ci się dłuży,
Lecz kto cierpliwy na nagrodę zasłuży
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