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Ślady przeszłości, 
skarby

teraźniejszości..
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Już zaczyna się Twoja wyprawa,

Więc rozruszaj nogi, bo będzie zabawa.

W tej miejscowości rozpoczynamy

A jakiej?

Informacji o niej w starej legendzie poszukamy.

To właśnie tu przed wiekami Paweł Wierzchuciem zwany

Rycerz króla Władysława Łokietka ogromnie oddany, 

Po zwycięskiej bitwie pod Płowcami,

Pojął za żonę Magdalenę utalentowaną i z wielkimi oczami.

Czy już nazwę miejscowości odgadłeś?

Jeśli nie, rozwiąż krzyżówkę numer 1, bo inaczej przepadłeś.
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Krzyżówka numer 1

Stąd gdzie dawny budynek kolejowy postawiony,
Ruszaj w drogę, nie mitręż czasu, bo będziesz zgubiony. 

A teraz wyostrz zmysły wędrowcze drogi, 
Bo inaczej zboczysz z drogi. 

Nastaw swe ucho, nasłuchuj bijących dzwonów.
Wypatruj dachów czerwonych. 
Ten budynek nad innymi góruje,
A na jego szczycie krzyż króluje.
Już nie kaplica, a                                                             okazały.

( rozwiąż rebus nr 1  )

Już nie cysterski, drewniany,
Ale dzięki                                                            z cegieł cały.

(spisz co drugą literę z węża literowego)
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Rebus numer 1 Wąż literowy
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Stań tyłem do drzwi kościoła,
Przygotuj nogi i idź przed siebie, przygoda woła. 

Marsz ten krótki, już droga rozwidlona, 
I stary krzyż wznosi swe ramiona. 
Jedno z ramion krzyża drogę ci wskaże,
I po dłuższej wędrówce, za górką „zielony lasek ”ci się ukaże.

Ten „zielony lasek”, dawnej cmentarz niemiecki, pozwoli na chwilę zadumy.
Choć jego stan nie jest powodem do naszej dumy,

Bo jak sam widzisz, mój wędrowcze drogi,
Dziś już w zapomnianych ruinach mogił, tylko bluszcz ma swe odnogi.   
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Otrzyj łzę smutku, ruszamy dalej,
I już przekraczamy granice                         miejscowości małej. 

(rozwiąż rebus numer 2,
a następnie wpisz hasło w odpowiedniej formie)

Uważnie szukaj kamienia tego,
Co czci człowieka pewnego.  
W tej wiosce on przyszedł na świat,
A potem wyruszył w morze, odważny chwat. 
Kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz                                                  człek dzielny,

( hasło z krzyżówki numer 2 )

Co do końca swych dni, Polsce pozostał wierny.
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Krzyżówka numer 2

W centrum wsi sklep stoi,
Idź drogą obok niego powoli.
Gdy po prawej stronie ujrzysz niewielką wodę,
Skręć w lewo by podziwiać przyrodę.

Przed Tobą tabliczka czerwona,
Białą obwódką obrzeżona.
Tu informacja podana taka:
REZERWAT PRZYRODY„BAGNO GŁUSZA”- rzecz nie byle jaka.

Rozglądaj  się dobrze kolego,
Tu spotkasz ptaka niejednego,
W skali krajowej, czy europejskiej zagrożonego.
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Nie szukaj daleko, a jedynie blisko,
Patrz tu szuwary i trzcinowisko,
A BĄK i BĄCZEK mają tu swe stanowisko.
Jest także RYBITWA BIAŁOSKRZYDŁA i CZARNA,
Jedna i druga cichej obserwacji warta.
Dobrą lekcję ornitologii odbierzesz,
Gdy WĄSATKĘ, ZIELONKĘ i PODRÓŻNICZKA dostrzeżesz.

Poruszaj się dalej krokiem powolnym,
Napawaj oczy widokiem niezwykle cudownym.
Oddychaj pełną piersią, wokół tyle zieleni,
Jeśli będziesz miał szczęście, spotkasz stado JELENI.
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Tafla wody skrzy się w oddali,
Zamknij oczy i posłuchaj klangoru ŻURAWI.
Tam, gdzie skupisko                    kamień położony,

1 2 3 4  5
Spójrz pod niego i skarb odnaleziony.

?


