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ZAPRASZAMY  NA  WĘDRÓWKĘ
/Start  przy szkole/

Choć jeszcze małe
już bardzo znane
rośnie  w kole 
tuż przy szkole.
Upamiętnia ofiary Katynia
Którzy mieszkali w okolicach Kamienia.
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Gdy obejrzysz już to cudo

wyjdź na drogę bramą główną

skieruj w prawo swoje lico

i podążaj tą ulicą.

Przejdź przez przejście
i ku górze

skieruj kroki 
mój piechurze

Aż do miejsca gdzie przodkowie 

spoczywają cicho w grobie.

Idąc prosto z lewej strony

stoją groby równym sznurkiem

otoczone wąskim murkiem.

Jest to miejsce ważne dla każdego mieszkańca Kamienia,

Bo leżą tam osoby, które zginęły podczas  bombardowania.



Ile jest grobów we wspólnej mogile?...................................................

W którym roku zginęli Ci ludzie?...........................................................

Ile lat miała najmłodsza ofiara bombardowania?..........................



Opuść to miejsce nie robiąc hałasu

wychodź małą bramką 

patrząc w stronę lasu.

I do roboty zabierz się bratku

szybko rozwiązuj tę tu zagadkę,

która odpowiedź da ci zawczasu

jaka lokalna jest nazwa tego lasu.

Skąd taka nazwa? - zadasz pytanie

sam pewnie łatwo odpowiesz na nie

to piękne buki tutaj rosnące

widokiem swoim zadziwiające.



Wyszedłeś bramką przy lesie samym
skręć w lewo, podążaj w górę nie bacząc na nic
idź dalej prosto ścieżyną polną
nigdzie ci z niej schodzić nie wolno. 

Za lasem będą krzaki tarniny

a w nich paśniki dla dzikiej zwierzyny.

Gdy dojdziesz do rozstaju dróg

To nie żałuj wcale nóg

Tylko w lewo wciąż maszeruj

Wtedy dojdziesz wprost do celu

Gdy zobaczysz krzyż przed sobą

Skręć w prawo przed nim drogą.

Dotrzesz niedługo do kamieniołomu

Z którego ludzie materiał wozili do budowy domów

Nawet w Krakowie, do wybrukowania ulic

Przydał się nasz kamień jak nic.



Przed wiekami morze tu było

swoje pamiątki nam zostawiło.

Morskie żyjątka zaklęte w skale

szukaj, aż  znajdziesz – nie trudne to wcale.

Jeden amonit zabierz ze sobą

potem podążaj wskazaną drogą.



Północnym stokiem na drogę wyjdź

na zachód w lewo przez las  sobie  idź.

Roztoczą się prze tobą różne widoki

więc rozejrzyj się na boki.

Idąc drogą między bukami

wnet do celu dojdziesz kochany.

Gdy zobaczysz taki krzyż

pochyl się nisko przed znakiem tym



Jak się nazywał ksiądz o znanym imieniu

który założył szkołę w Kamieniu?

By się dowiedzieć tego bezpiecznie

musisz na tabliczkę zerknąć koniecznie.

Kiedy został postawiony?........................................................

W jakim celu tu wstawiony?...................................................

……………………………………………………………………………..

napis na tabliczce odpowiedź ci da.

Imię

Nazwisko



A teraz stań na skraju asfaltowej drogi

i przed siebie śmiało spójrz

ujrzysz drzewo naprzeciwko

które sięga aż do chmur.

Co to za drzewo przed Tobą stoi

które gdy zakwitnie od białych kwiatów roi się

ma piękne liście dłoniasto złożone

a nasiona bardzo duże, brązowe

jesienią dzieci robią z nich ludziki

albo małe, kolczaste jeżyki.

To drzewo to…………………………………………………………………….



Dalej w lewo idź wzdłuż drogi 

do kościoła kieruj swe kroki.

W ogrodzeniu wokół kościoła

główna brama na Ciebie woła.

przy niej tablica z informacjami

warto byłoby się skupić na nich.

Potem wejdź w bramę w murze z kamienia

żeby zaczerpnąć troszeczkę cienia

odszukaj znaczek wędrowcze młody

który oznacza pomnik przyrody.



ROZWIĄŻ  KRZYŻÓWKĘ  

1. Jest rudy i mieszka w norze

2. Gra w piłkę nożną

3. Jest ich dużo w kole od roweru

4. Uprawiają go Chińczycy
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Cztery lipy stoją sznurkiem

trzy z nich otoczone murkiem.

I tu nowe masz zadanie:

zmierz ich pnie mój drogi panie.

Złap za ręce swych kolegów

ilu was trzeba by objąć drzewo?

…………………..        …………………



Który liść  to liść to liść lipy?  Zakreśl go. 

Oj pozostań tutaj jeszcze

i powdychaj świeże powietrze

Odpocząłeś? Jesteś gotowy?

więc dla ciebie sprawdzian nowy.



Oj pozostań tutaj jeszcze

i powdychaj świeże powietrze

Odpocząłeś? Jesteś gotowy?

więc dla ciebie sprawdzian nowy.

Stań na chodniku twarzą do plebanii

ręce w bok wyciągnij

lewa ci wskaże drewnianą studnię

a w niej ukryty skarb znajdziesz na dnie.

Bez niego życia nie byłoby wcale

wie o tym nawet dziecko małe.

On ci siły urody doda

bo to jest po prostu 

źródlana ………………………. 
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TRASA  WĘDRÓWKI

SKARB

START



Jak to działa?

Weź ulotkę i wyrusz w drogę zgodnie z przedstawionym 

opisem.

Odkrywaj miejsca i poznawaj  historię Kamienia.

Dla kogo ten Quest?

Dla małych i dużych żądnych przygód odkrywców.

Czas przejścia:  1 h

Długość ścieżki: 2,5 km

Autor: praca zbiorowa uczniów klasy IV, V, VI Szkoły 

Podstawowej im. ks. St. Słotwińskiego w Kamieniu.
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