Dostępność questu: I-XII
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QUEST
ŚLADAMI
DAWNEGO OŁOBOKU

Młodzież dalej uczyć się chciała

Tu też sala balowa jest wspaniała

Więc do Parowej co rano dojeżdżała

By się ludność bawić gdzie od święta miała

Obiekt po szkole w Ołoboku wyremontowano

Młodzi do miast uciekali

I ludziom na mieszkania odsprzedano

Starzy rodzice na miejscu zostawali

I Tu czeka na Ciebie pierwsze zadanie

Ziemi uprawiać nie mogli

Policz okna z lewej strony mądry Panie

Bo na zdrowiu zaniemogli

Wpisz je do kratki bardzo uważnie

Na Skarb Państwa grunty swoje oddali

Tematyka
Wyprawa przedstawia Ołobok i różne historie związane z tą miejscowością.
Dowiesz się o szkole, rolnictwie i ważnych wydarzeniach w historii wsi.

Nie krzywo, starannie, po prostu - ładnie

Za co skromne emerytury dostali

Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy przyda Ci się umiejętność liczenia, która na końcu pomoże znaleźć Ci skarb.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Karcie Wyprawy.

Dalej prosto uderzaj śmiało

Teraz są tam nieużytki

Drogi jeszcze przed Tobą nie mało

Przez co widok trochę brzydki

Za przystankiem dalej przed siebie

Część gruntów państwo sprzedaje

Czas przejścia: 40 minut

Nie marudź i nie oglądaj się za siebie

Za co niezłą kasę dostaje

Gdzie to jest?
Ołobok znajduje się w zachodniej części gminy Osiecznica. Dojechać tu można z Osiecznicy drogą
nr 350 w kierunku Ruszowa i w miejscowości Parowa należy skręcić w lewo na Ołobok.
Wyprawę zaczynamy w Ołoboku na parkingu przy świetlicy.

Na zachodniej gminy stronie

Ewentualne pożary gaszą ochoczo

Przed krzyżem w prawo skręć

Grunty zamożni mieszczanie kupują

Wieś Ołobok w lasach tonie

I przy innych zagrożeniach idą ludziom z pomocą

I okolicę podziwiając prosto pędź

I piękne dacze budują

Domy położone po lasach

W zawodach gminnych też uczestniczą

Zaraz po lewej, na furtce do starego domu

I dobrze, że tak się dzieje

A między nimi zwierz leśny hasa

W ten sposób tężyznę swą ćwiczą

policz litery, śmiało, nie po kryjomu

Bo okolica pięknieje

Wyprawę zacznij z centrum miejscowości

Za drogą jest też stolarnia Bogdana

Gdy zaliczone masz już zadanie

Bogdan też na wieś powrócił

Zostaw samochód i ruszaj w gości

Zbijają w niej palety od rana

Ruszaj do przodu mój miły Panie

Stare zabudowania w pałacyk obrócił

Weź z sobą coś do pisania

Panowie się cieszą, bo pracę mają

Teraz niech zainteresuje Cię strona lewa

Przed płotem z białymi kulami

Zapraszamy do pięknej wsi zwiedzania

I w ten sposób na życie zarabiają

Choć nie rosną tutaj wielkie drzewa

W prawo przebieraj żwawo nogami

Dobrej gleby tu jest bardzo mało

Mając świetlicę po lewej stronie

Jeśli dobrze się przypatrzysz

Z upraw zbożowych prawie nic nie zostało

Ruszaj do przodu jak rącze konie

Piękne ranczo zaraz zobaczysz

Truskawki tu ochoczo uprawiają

Niebawem budynek po prawej będzie

Dachy czarne, ściany pomalowane na biało

Dalej ruszaj śmiało przed siebie

I z tego zysk niewielki mają

I znów do głowy historii przybędzie

Możesz sobie obejrzeć je śmiało

Jeszcze trochę wrażeń mamy dla Ciebie

Drugie masz zadanie na pierwszym mostku
Policz słupki z barierek – tak po prostu

Kiedyś krowy tu chowano
Teraz już je wyprzedano

Świetlicę wiejską mają niedużą
I pewnie jej długo nie zburzą
Bo w niej mieszkańcy się spotykają
I wolny czas miło spędzają
Obok plac zabaw dla maluchów
Do wychowania dzielnych zuchów
Co na strażaków wyrastają
Gdy wiek dojrzały osiągają
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Obok remiza strażacka niewielka

Szkoła podstawowa tu kiedyś była

Do której garnie się młodzież wszelka

Lecz pewnego razu się spaliła

Są tu junacy pełni poświęcenia

Było to w 1997 roku

Co to nie boją się ognistego płomienia

I już nie ma szkoły w Ołoboku
31

Dalej przed siebie ruszaj odważnie
Mleko w sklepie się kupuje

I do krzyżówki podejdź bardzo rozważnie

Też jest dobre i smakuje

W prawo kieruj swe kroki zwiadowcze

Dlatego wokół tyle trawy po pas

Szukaj domu z nr 64 chłocze

Bo nie ma kto kosić i zjeść jej na czas
To tu właśnie każdy mieszkaniec Ołoboku
Przychodzi, gdy w lodówce nie ma nic na widoku
A teraz przed wejściem ostatnie zadanie
Zsumuj liczby zebrane sprytny Panie
Do wyniku dodaj dwa śmiało i powiedz „hy”
A całości pomnóż dokładnie przez trzy
Wynik, który teraz dostałeś brachu
To liczba krów, która tu się pasła bez strachu
Tyle kiedyś w Ołoboku gospodarze krów mieli
Tak wyliczył jeden gospodarz po kądzieli
Wejdź śmiało do sklepu z wynikiem tym
Szukaj po lewej budynku jak „strzała”

Kieruj się do sprzedawcy jak „w dym”

Którego funkcja w wiosce jest niebywała
Przy nim dom gospodarza się znajduje

A sprzedawca w nagrodę da Ci skarbu skrzynie

Zsumuj cyfry z numeru domu, a nie pożałujesz

I tu nagroda Cię na pewno nie ominie
To już kres Twej w Ołoboku przygody
Zapraszamy na inne questy i edukacyjne łowy
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PIECZĄTKĘ PRZYBIJ NA KARCIE WYPRAWY
ORAZ NA STR. 41
Teksty: Józefa Miętkiewicz
Rysunki: Anetta Kamińska
Korekta: Ewelina Baran
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener questingu
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