09

QUEST
WYPRAWA
NA POŚWIĘTNE
Gdzie to jest?
Poświętne to przysiółek sołectwa Parowa.
Dojechać tu można z Osiecznicy drogą nr 350
w kierunku Ruszowa. Wyprawę zaczynamy
w Centrum Parowej spod bramy do Ceramiki
Wiza.

Dostępność questu: IV-X

Tematyka
Wyprawa przedstawi historie miejscowości
Poświętne, która kiedyś była jedną z większych
w okolicy, a teraz jest dużo mniejsza i
porozrzucana po lesie. Z uwagi na powierzchnię
wsi do wyprawy niezbędny będzie rower.
Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy postępuj zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w Karcie Wyprawy.
Twoim zadaniem będzie znalezienie ukrytych
liczb w terenie, które umożliwią Ci znalezienie
skarbu. Udanej Wyprawy.
Czas przejazdu: 1 h 30 min.

Serdecznie w sołectwie Parowa witamy
Rowerem na przysiółek Poświętne zapraszamy
Sprawdź swój rower dokładnie
Bo być może po drodze coś Ci odpadnie
Wyprawę zaczynamy z centrum wsi
Gdzie życie wiejskie się tu tli
Z parkingu przy ceramice Wiza rozpoczynamy
Jesteś gotowy? To zaraz ruszamy!
Mając szkołę przy lewej ręce ruszaj śmiało

Ale zanim wzdłuż lasu ruszysz przed siebie

I z prawej strony miń ceramikę niemałą

Mamy pierwsze zadanie dla Ciebie

Koło dworku przez „trójktątne” rondo w prawo

Z domu, co przy zakręcie stoi, numer spisz

Pedałuj do przodu równo i żwawo

I do kratki obok bacznie go wpisz

Miniesz pięć mostków dużych i małych

Przed lasem asfaltem w lewo rowerem

Wśród pól i łąk bardzo okazałych

Pedałuj żwawo i nie bądź leserem

Pilnuj drogi, trzymaj się jej lewej strony

Miń dwa domy z lewej strony swej

Jak dojedziesz do lasu, będziesz zadowolony

Do końca asfaltu chęć dojechać miej
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Teraz ciężka praca Cię czeka

Na krzyżówce zatrzymaj się brachu

Zasuwaj pod górkę, niech pot z Ciebie ścieka

Spokojnie, dziś nie najesz się strachu
2

Z tabliczki, która nr drogi przedstawia

Zapisz cyfrę obok zapuszczając do niej żurawia

5

Jak miniesz po lewej stronie krzyż i ﬁgurkę

Ładny szpaler te drzewa tworzą

Odetchnij, będzie już w dół a nie pod górkę

Policz je z głową, problemu Ci nie przysporzą

Zrób do przodów tyle „tiptopów”,

Znowu na rower i ruszaj do przodu żwawo

stopa przy stopie

Dojedziesz do drogi głównej i uderzaj w prawo

Rozejrzy się teraz bacznie wokoło

Na tej krzyżówce prosto drogą przez las

Miej znak po prawej swej stronie chłopie

Tu drzewo ogromne uśmiecha się wesoło

Trzymaj się głównej drogi a zdążysz na czas
Teraz uważnie jedź turysto wspaniały
Jak dojedziesz do mostku nad małą rzeczką

Bo już niebawem koniec tej zagadkowej „kabały”

Przy nim skarb jest właśnie schowany

Zejdź z roweru, odpocznij i ciesz się wycieczką

Dojedź do krzyżówki z drogą, którą już znasz

Jak się postarasz – będziesz uradowany

Tu młyn kiedyś wodny stał

Na koniec Wyprawy nadszedł już czas

Przybij pieczęć na karcie wyprawy
I to już koniec na Poświętnym zabawy

I niejednemu gospodarzowi mąkę dał
Rower zaparkuj na poboczu drogi
Rozprostuj ręce i wymasuj nogi

Inne questy masz w najbliższym terenie

Stań na wprost znaku, po drugiej stronie

Edukacyjne zabawy są teraz „w cenie”

asfaltu czarnego

Jak traﬁć do miejsca gdzie zacząłeś wyprawę?

Zsumuj zebrane liczby sprytny kolego

Jedź dalej i w Parowej w lewo na dalszą zabawę
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Cały czas pilnuj asfaltu, rowerzysto drogi

Posłuży Ci on do zadania- dasz wiary?

Jak będziesz uważny nie pomylisz drogi

Policz uważnie słupki betonowe

Za ostrym zakrętem w lewo ruszaj rowerem
Konie będą po lewej – nie strasz ich rewolwerem

Zapisz obok i ruszaj dalej w drogę
3
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Jedź dalej, na szosie w prawo zmierzaj

Bo to konie spokojne z Poświętnego

Mocno w pedały teraz uderzaj

A nie z kowbojskiego Rodeo, drogi kolego

W końcu do Poświętnego dojechałeś

Niech białe strzałki Cię asfaltem prowadzą

I po prawej przystanek niebieski ujrzałeś

A ciekawe miejsca zobaczyć Ci dadzą

Vis-a-vis przystanku szkoła Cię wita

Przez mostek biały dalej, do przodu, mój drogi

Tu chodziła z Poświętnego uczniów elita

Miniesz domy z kulami w płocie od drogi

U góry na domie data budowy się znajduje

Przez lasek i znowu do przodu śmiało

Zsumuj jej cyfry a nie pożałujesz

Szukaj po lewej białych drzew niemało
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Teraz z młyna został tylko ten most stary
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PIECZĄTKĘ PRZYBIJ NA KARCIE WYPRAWY
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