Popatrz teraz w prawo na ogród
Domków dla pszczół jest tam w bród
Policz kolego nasz drogi
Ile uli widzisz z drogi
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W Ulach pszczoły sprytne mieszkają
Noszą nektar i różny miód dają
Każdy miód jest pyszny zdrowy
Ale u nas najlepszy lipowy

Jeśli skarb odnaleźć chcesz
Kres wędrówki twej już blisko jest
Wszystkie liczby zsumuj ze sobą
Powiedzą Ci one ile kroków przed Tobą

SZLAKIEM LIPOWEGO
ZAGAJNIKA
W WIOSCE SMAKÓW
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Jeśli pokonałeś kroki drogi kolego
Kieruj się w lewo a dopniesz swego
Szukaj skarbu w gąszczu ukrytego
Podziel się z innymi nie zapomnij tego!

Pszczoła żądli tylko jeden raz
I jej życia kres przychodzi czas
Pszczoły miodne dużo latają
Ale wcale nie sypiają

Miejsce na Skarb

Gdy dojdziesz do kasztana
Skręć w prawo tam gdzie brama
Za bramą rośnie lipa Swatka
Starsza jest ona nawet od prapradziadka

Gdzie	
  to	
  jest?	
  	
  

Lipiany	
   –	
   Wioska	
   Smaków	
  
to	
   wieś	
   położona	
   w	
   gminie	
  
Bolesławiec,	
   blisko	
   autos-‐
trady	
   A4	
   i	
   A18.	
   Dojechać	
  
tu	
   można	
   z	
   oddalonego	
   o	
  
12	
  
km	
  
Bolesław-‐ca	
  
kierując	
   się	
   w	
   stronę	
  
Chocianowa	
   a	
   następnie	
  
po	
   6	
   km	
   w	
   miejscowości	
   Kraśnik	
   Dolny	
   należy	
   skręcić	
   w	
  
lewo.	
   Wyprawę	
   zaczynamy	
   z	
   parkingu	
   przy	
   świetlicy	
   w	
  
Lipianach.	
  

Lipa Swatka to pomnik przyrody
Taki pomnik zawsze jest niemłody
Swatka dawno temu 250 lat skończyła
Niegdyś zakochanych często gościła
Wychodząc z bramy kieruj się prosto
Po lewej zobaczysz ceglane domostwo
Na nim napis na tablicy drewnianej
Wpisz drugą cyfrę wypaloną na niej

Jeśli	
  nie	
  znalazłeś	
  Skarbu	
  prosimy	
  o	
  zgłoszenie	
  tego	
  
do	
  Opiekuna	
  Wyprawy	
  lub	
  do	
  Koordynatora	
  
Programu!	
  	
  	
  
Na	
  innej	
  Wyprawie	
  Skarb	
  na	
  pewno	
  jest!	
  

7
Po prawej gołębie pocztowe hodują
One na mistrzowskie loty wylatują
Czerwoną ciężarówką wyjeżdżają
Z odległych krajów do domu wracają
Idź teraz prosto aż do rozwidlenia dróg
Przed nim w prawo skręcić będziesz mógł
Przy wielkim drzewie co jesionem się zwie
Zatrzymaj na chwilę szybkie nogi swe
Obróć się w prawo i stań obok drzewa
Teraz na liczenie chwilę Ci potrzeba

	
  

Wyprawa	
   „Szlakiem	
   Lipowego	
   Zagajnika”	
   zapozna	
   Cię	
  	
  
z	
   przyrodą	
   	
   we	
   Wsi	
   Lipiany.	
   Wieś	
   otoczona	
   jest	
   lasami,	
  
które	
  wchodzą	
  	
  w	
  skład	
  Borów	
  Dolnośląskich,	
  jak	
  również	
  
w	
  	
  obszar	
  ochrony	
  przyrody	
  Natura	
  2000.	
  

Jak	
  szukać	
  skarbu?	
  

W	
   czasie	
   Wyprawy	
   należy	
   postępować	
   zgodnie	
   ze	
  
wskazówkami	
   w	
   Karcie	
   Wyprawy	
   i	
   szukać	
   liczb,	
   pomogą	
  	
  
Ci	
   dotrzeć	
   do	
   skarbu.	
   Kiedy	
   znajdziesz	
   skrzynię	
   ze	
  
skarbem.	
  Następnie	
  odłóż	
  skrzynię	
  ze	
  skarbem	
  na	
  miejsce,	
  
daj	
   szansę	
   	
   innym	
   odkrywcom	
   na	
   jego	
   odnalezienie.	
  	
  
Życzymy	
  udanej	
  Wyprawy!	
  	
  
	
  

Teksty:	
  Edyta	
  M.	
  Alicja	
  J,	
  Anna	
  J	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Rysunki:	
  Edyta	
  M	
  
Opiekun	
  Wyprawy:	
  	
  Alicja	
  Janiec	
  	
  	
  -‐	
  Wioska	
  Darów	
  Lasu	
  
	
  
Konsultacje:	
  	
  Krzysztof	
  Szustka	
  –	
  trener	
  Questingu	
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Przybyłeś tu gościu do lipowej wioski,
Gdzie życie płynie bez wszelakiej troski.
Tutaj mieszkańcy zdrowo sobie żyją
Bo herbatkę lipową co dzień na czczo piją
Wyprawę rozpocznij przy wiejskiej świetlicy,
Która Ci dziś początek tej trasy wytyczy.
Stań tyłem do jej drzwi, co do ośrodka wiodą
Obróć się w prawo i idź prostą drogą.

Za brzozami w oddali zobaczysz las
W nim miło wszyscy spędzamy czas
Zbieramy borówki, jagody, bo są zdrowe
I mają cenione walory smakowe
Pyszne konfitury często z nich robimy
Dzięki nim chorób już się nie boimy

Gdy wejdziesz do sosnowego lasu
Borowika znajdziesz zawczasu
Jest to bardzo smaczny grzyb
Z którego zupę zrobisz w mig

Borówka czarna potocznie jagodą też zwana
Powszechnie w ziołolecznictwie jest stosowana
Owoc poprawia wzrok i na trawienie dobrze działa
Liście leczą cukrzycę i stany zapalne ciała

Po prawej zobaczysz drzewo lipą zwane
Z niego zdrowy nektar noszą pszczoły cwane.
Ogromne zalety szlachetnego drzewa
Długie wieki temu poeta opiewał .
Lecz nie pisał o tym – może nie chorował
Że herbata z lipy jest na gardło zdrowa

Idź dalej drogą stąpając noga za nogą
Dojdziesz do gospodarstwa ekologicznego
Aleja Lipowa prowadzi do niego
Policz nasz kolego drogi
Ile Lip rośnie wzdłuż drogi
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Lipa szerokolistna i drobnolistna
Rosną u nas to rzecz oczywista
Obie te Lipy tylko kwiaty mają
A z nich ludzie herbatkę zaparzają

Kiedy dojdziesz do rozwidlenia dróg
Idź w prawo nie oszczędzając nóg
Kiedy dojdziesz do końca asfaltowej drogi
Nie przystawaj nawet chwilę przyjacielu drogi

Po dwóch stronach drogi rosną dwie lipy sąsiadki
Skręć w prawo i idź wolno, prosto wzdłuż siatki
Po prawej stronie stoi krzyż przydrożny
Przy którym się modli każdy człek pobożny

Idź dalej prosto piaszczystą drogą
Po prawej krowy pojawić się mogą
Czasem też kozy pasą się na łące
A z lasu wychodzą szaraki zające

Maszeruj dalej miły kolego
Wypatruj ogrodzenia domu zielonego
Obejrzyj je bardzo uważnie
I policz słupki ceglane rozważnie

Czy wiesz o tym nasz drogi kolego
zając skacze w górę na dwa metry bez rozbiegu
pojedyncze skoki cztery metry nawet mają
a zajęcze nogi „Skokami” się nazywają

Sok z brzozy wiosną zebrany
Oskołą jest czasem nazywany
Cenny jest on dla zdrowia i urody
A smakuje jak łyk słodkiej wody

Kiedy dojdziesz do bram lasu
Pamiętaj! Nie rób hałasu
Zobaczysz tabliczkę Droga Pożarowa
Wpisz numer jej i zagadka gotowa

Jeśli będziesz cichutko drogi kolego
Usłyszysz rechot żab ze stawu naszego
Wysoki ton to ropuchy szarej śpiew
Żaba trawna ma niski, basowy skrzek
Żaba jeziorkowa też tu cichy koncert daje
To samce zaczynają swe godowe zwyczaje
Jeśli spotkasz żabę od stawu oddaloną
Pamiętaj że jest ona pod ochroną!
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Idź dalej przed siebie asfaltową drogą
Mając po lewej alejkę brzozową
Podejdź do brzozy i weź ją w ramiona
A dobrą energię przekaże Ci ona
Teraz przejdziesz obok brzóz
Policz ile ich minąłeś już
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Wróć teraz na tą samą drogę asfaltową
Gdy ujrzysz krzyż przydrożny przed sobą
Nie skręcaj w lewo lecz kieruj się prosto
Po prawej zobaczysz jasne domostwo
Policz dokładnie kolego drogi
Ile okien na górze od drogi
5
Zaraz zobaczysz po lewej staw
Pełen jest on rechoczących żab
Dlatego co roku z odległych stron
Przylatują bociany zaglądając doń
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Idź teraz prosto to rzecz ważna
Aż dojdziesz do bocianiego gniazda
Zaglądaj do góry miły kolego
Abyś nie przeoczył domu bocianiego
Nasz bocian nazywa się biały
Zna on prawie świat cały
Bo gdy zimno poczuje
Wtedy od nas odlatuje
Tutaj jest jego kraj ukochany
Gdzie wraca wiosną uradowany

Przed sobą widzisz ogromny las
Kiedy przychodzi grzybobrania czas
Przybywają tu ludzie z odległych stron
Pełne kosze grzybów daje nam on

	
  

