Z budynku po prawej, który przy drodze stoi
Policz okienka pośród „kamiennej zbroi”
Niektóre są prostokątne ale są też z łukami
Policz je wszystkie śmiałymi ruchami

Tam pośród drewna skarb jest ukryty
I tylko dla najlepszych będzie odkryty
To koniec naszej z krzyżami przygody
Zapraszamy w okolicę na inne podchody

SZLAKIEM
KAMIENNYCH KRZYŻY
W CZAPLACH

Jak dobrze poszło Ci to liczenie
To jeszcze jedno masz na rozleniwienie
Znajdź tablicę, z kamienną stopą
Która podtrzymuje nogi dniem i nocą
Policz te nogi bardzo dokładnie
I do kratki obok wpisz zaraz przykładnie
Ruszaj asfaltem w lewą stronę drogi
Nie musisz bać się że to za wysokie progi

(CHOIŃCU)

Po drodze spotkasz artystę kamieniarza
który z piaskowca piękne rzeźby wytwarza
Poszukaj po lewej zwierzą wykutych w skale
Zrób to odważnie a nie niedbale
Dalej przed siebie, koło kościoła
On tu wiernych do siebie woła
Potem z górki i zaraz koniec zabawy
Zsumuj zebrane liczby tak dla wprawy
Przed płotem metalowym dróżka się znajduje
Jak tam skręcisz to nie pożałujesz
„Mini ścieżka” tutaj sobie przebiega
Rozejrzyj się wokół, zobacz o co „tu biega”
Poszukaj w pobliżu ogromnego kamienia
Który na sobie „OSP” wymienia
Znajduje się on na górce małej
Aby wykładał lepiej i okazalej
Kamień dokładnie kierunek Ci wskaże
Gdzie jak postarasz się to skarb się ukaże
Udaj się w stronę, gdzie „7” przy brzegu stoi
Tyle kroków co Twoja suma w oczach się dwoi

Więcej informacji o Wyprawach na stronach

https://www.facebook.com/czaple.wies
www.pielgrzymka.biz
oraz
www.questy.com.pl
Opiekun Wyprawy: Ewelina Szkutnik
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Questingu

Gdzie to jest?
Wyprawa zaczyna się w Czaplach przy świetlicy
wiejskiej. Dojechać tu można ze Złotoryi drogą
wojewódzką nr 364 w kierunku Lwówka Śląskiego.
W Czaplach/ Choińcu należy skręcić w prawo
w kierunku centrum wsi.
Tematyka: Wyprawa przedstawia tematykę krzyży
kamiennych, niekiedy pokutnych, które w dużej ilości
zachowały się w okolicach Czapli. Dowiesz się o ich
historii oraz zobaczysz jak wyglądają i jakie są duże.
Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy Twoim zadaniem jest postępować
zgodnie ze wskazówkami zawartymi na karcie questu.
Przyda Ci się umiejętność liczenia. Zebrane liczby
umożliwią Ci zdobycie skarbu. Udanej zabawy!

Czas przejścia:
95 minut

Z niektórych z nich, kiedyś przed wiekami
Wykonywano krzyże własnymi rękami
Krzyże pokutne – tak je najczęściej zwano
Ale też i krzyżami pojednania nazywano
W Czaplach koło Pielgrzymki serdecznie Cię witamy
I do zabawy w Wiosce Piasku i Kamienia zapraszamy
Dzisiejsza wyprawa o krzyżach kamiennych będzie
Których u nas jest dużo- wręcz pełno wszędzie
Zaczynamy spod naszej wiejskiej świetlicy
Która jest słynna w całej okolicy
To tu życie kulturalne się w Czaplach odbywa
I każdy tu na zajęcia chętnie przybywa

Stawiano je tam gdzie zbrodnie popełniono
Lub na pamiątkę, gdy zło w okolicy „zrobiono”
Bądź dziś uważny i rozglądaj się wokoło
A krzyż kamienny wyskoczy przed Twe czoło
Po prawej miniesz dwa malownicze stawy
Jak masz ochotę zanurz nogi dla zabawy
Trasy przed Tobą jeszcze trochę jest
Więc chłódź swe nogi, że fest

Sprawdź czy masz dobre buty
Abyś na trasie nie był dziś struty
Weź coś ze sobą do pisania
I ruszaj na trasę – do questowania

Tu krzyż kamienny stoi cieniu drzewa
na którym ptak piękną pieśń sobie śpiewa
Ku pamięci zbrodni, która tu się wydarzyła
I aby w pamięci innym ludziom utkwiła

Stojąc na drodze mając świetlicę za plecami
Ruszaj w lewo wielkimi susami
Asfalt Cię do krzyżówki zaraz zaprowadzi
A potem drogą w lewo iść nie zawadzi
Droga jest polna, czasami z kamieniami
Przemierzaj ją śmiało równymi krokami
Jesteś teraz na Pogórzu Kaczawskim kolego
Na którym rośnie niejedno drzewo

Ruszamy dalej do przodu do lasu
Zaraz w lewo skręcimy zawczasu
Na samym początku mrocznego lasu
wypatruj krzyża, tylko bez hałasu
Dalej drogą przy wielkim polu
Aż do asfaltu ruszaj pospołu
Na asfalcie w lewo niech nogi Cię niosą
Ze sto metrów tą piękną szosą

Duży krzyż tu od wieków stoi
Wody i mrozu się on nie boi
Jak obejrzysz go z wielką uwagą
to dostrzeżesz narzędzia – tylko z rozwagą

Wypatruj drogi brzozowej z prawej strony
I tam przez nogi będziesz wnet niesiony
Jak staniesz na początku brzozowej alei
Niech wokół wzrok Twój się ścieli
Żwirowania duża w pobliżu się znajduje
Z której piasek i żwir się „wydobywuje”
Na drogi, ścieżki i do murowania
Jest on ważnym składnikiem naszego bytowania
Tutaj też inne skarby ziemia w sobie kryje
Wie tylko ten, kto trochę w niej poryje
Piasek, żwir, bazalt i inne cudne minerały
Bardzo piękne i wyjątkowe są to skały

Pośród brzóz ruszaj śmiało do przodu
Bądź cierpliwy nie będzie zawodu
Jak zrobisz kroków ponad dwieście
Z lewej strony będzie Twe szczęście

Dalej do przodu do leśnej drogi
i w lewo do wioski niech niosą Cię nogi
Jak dojdziesz do asfaltu masz pierwsze zadanie
Skup się bardzo a nic złego się nie stanie

