Przed Tobą samotna lampa się znajduje,
policz do niej kroki, a nie pożałujesz.

_
Liczbę swoich kroków pomnóż razy
idź dalej do przodu, ile wynik ma. 11

_,

Niech widok ten Cię uraczy –
Księgę Wyprawy zobaczysz.
Skreśl w niej teraz słów kilka.
Dla Ciebie to tylko chwilka.
Na koniec hasło wypada ułożyć,
by starą nazwę tej wsi odtworzyć.
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– pierwsza wzmianka o wsi podaje.
Ta nazwa każdemu w pamięci pozostaje.

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

Idąc od lampy tuż za szkoły rogiem,
poszukaj drzwi z wysokim progiem.
W kierunku dębu od rogu tego
zrób teraz dziesięć kroków, _

_ _ _ _

5

QUEST

Wyprawa Odkrywców

Dwa wieki szkoły
w Dziadowej
Kłodzie
Jak szukać skarbu?

Podczas Wyprawy należy szukać liter i wskazówek, które pomogą Ci
dotrzeć do Skarbu. Aby rozwiązać hasło, trzeba pozbierać wszystkie
litery. Kiedy znajdziesz skrzynię ze Skarbem, podziel się wrażeniami
w Księdze Wyprawy, a pieczęć odbij na swojej karcie jako dowód
ukończenia szlaku. Odłóż skrzynię na miejsce dla innych Odkrywców.

Miejsce na Skarb

Naprzeciw Ciebie stoi _ _ stary.
4
Zajrzyj ostrożnie w jego konary.
Znajdziesz tam domek nieduży,
w nim Skarb, na któryś zasłużył.

Gdzie to jest?
Teksty: Uczestnicy warsztatów 4.09.2012 tj. Justyna Ł., Agata K., Moritz T., Krzysztof K.,
Olivia G., Ewa K., Klaudia G., Grzegorz Z., Grażyna P.
Rysunki i mapa: Wiesław Kowalczyk
Opiekun Wyprawy: Krzysztof Kazimierczak
Korekta: Dorota D.P.
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Questingu

Więcej informacji o Wyprawach na stronach
www.WyprawyOdkrywcow.pl

Dziadowa Kłoda (niem. Kunzendorf bei Groß Wartenberg) to wieś
położona w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w
gminie Dziadowa Kłoda, w odległości około 25 km od Oleśnicy
i 9 km od Sycowa. Dojechać do nas można drogą S8 z Wrocławia do
Warszawy, zjazdem na wysokości miejscowości Syców w kierunku
Namysłowa. Wyprawę należy rozpocząć z parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadowej Kłodzie, ul. 1 Maja 11 (STARA
SZKOŁA).

Tematyka:

Wyprawa zapozna Cię z prawie dwustuletnią historią szkoły
w Dziadowej Kłodzie. Ukazuje miejsca, w których uczniowie uczyli
się i spędzali miło przerwy pomiędzy lekcjami.

Czas przejścia:
Ulotka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV
LEADER, działanie 431 “Funkcjonowanie Lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

15 min.

Drzewa dawniej uczniowie sadzili,
żeby po lekcjach się nie nudzili.

_ dzień na przerwach przy nich siadali
1
i na dyżurach je podlewali.
Na lewo przy krzakach ważne miejsce się znajduje,
wokół niego na przerwach ruch się koncentruje.
_,
Kiedyś tu cztery „domki” _ _ _ _ _ _
9
a teraz już tylko dwa pozostały.
W 1832 pierwsza szkoła tu powstała,
a kilka lat później już dwóch nauczycieli miała.
Ponad 140 lat dzieci doń chodziły,
a przed wojną w siedmiu klasach się uczyły.
Pod koniec jej długiego aktywnego działania
sześciu belfrów dzieliło trudy wychowania.
Pewnie do dziś szkolnictwo by tam istniało,
lecz co roku więcej dzieci przybywało.
Tu często chłopaki w piłkę kopali

_ _ _ w finkę lub palanta grali.
7
Dziewczynki codziennie na ławkach przesiadywały,
starannie sukienki i fryzury poprawiały.

START
_ _ _ _ _ _ serdecznie Cię witamy,
8
zabawę o starej szkole zaczynamy.
Chcesz się czegoś ciekawego dowiedzieć,
pozwól sobie historię opowiedzieć.
W Dziadowej

Zacznij na schodku do szkoły zabytkowej,
idź po szerokiej

_ _ _

betonowej.
3
Przejdź trzydzieści cztery kroki,
gdzie słup z lampą jest wysoki.
Szkoła od dwóch wieków jest tu postawiona
i do dziś nam służy pięknie odnowiona.
Budynek może trochę kościół przypomina,
lecz _

_ _ _
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kończyła tu niejedna dziecina.

Dwa wieki szkoły w Dziadowej Kłodzie

Nową

_ _ _ _ _

zatem we wsi postawili,
3
a w tym miejscu bibliotekę zrobili.
Dalej betonem przed siebie uderzaj
i w prawo chodnikiem sobie zmierzaj.
Przed Tobą stare drzewo się znajduje,
w upalne dni cień zaofiaruje.

_ _ _ _ przerw szkolnych ono widziało
6
i niejedną historię by opowiedziało.
Dwa wieki szkoły w Dziadowej Kłodzie

_ _ _ _ _ siódmą ławę,
10
odkryj miejsce na taniec i zabawę.
Na środku placu do tańca obróć się dookoła
i znów przed oczami jawi Ci się szkoła.
Dwa wieki szkoły w Dziadowej Kłodzie

