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Gdzie to jest?
Wyprawa przebiega po miejscowości Krośnice 
– położonej na terenie Parku Krajobrazowego 
Doliny Baryczy, wśród największego w Eu-
ropie skupiska stawów oraz wielkich połaci 
lasów. Dojechać tu można drogą nr 5 Wrocław 
– Poznań.

Tematyka:
historyczna – prezentująca historię rozwoju 
Krośnic

Czas przejścia:  
1 godz.

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie tego do 
Opiekuna Wyprawy lub do Koordynatora Programu!

Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

www.WyprawaOdkrywcow.pl

Opracowanie: 
Młodzież i mieszkańcy powiatu milickiego podczas wspól-
nych warsztatów w dniu 20.07.2009.

Opiekun Wyprawy: 
Iwona Grobelna – Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach,  
ul. Kwiatowa 4, 56-320 Krośnice,  tel. 71 3846 180, 
e-mail: info@schronisko.krosnice.pl, ww.schronisko.krosnice.pl

Koordynator Programu Wyprawy Odkrywców: 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul. Wrocławska 41,  
59-220 Legnica, www.ZielonaAkcja.pl, tel. 076 723 81 01

Za nimi na krzyżówce w prawo skręć
I iść dalej wciąż miej chęć
Pierwsza litera nazwy budynku sportowego
Jest szóstą hasła twego - _

Z prawej strony szkołę masz
Lecz to tego budynku druga twarz
Mieścił się tam Dom Dziecka
Kiedy panowała Rzesza Niemiecka

Mając za sobą samochodów wiele
Popatrzcie przed siebie drodzy przyjaciele
Widzicie miejsce gdzie szklarnia była
Jako fabryka warzyw służyła

Na ścianie pozostałości widzicie
Jej dawne dachu odbicie
A teraz popatrzcie dookoła
Gdzie żółty trójkąt do was woła:

„Zbliżcie się do mnie wolnym krokiem
Przejdźcie przez jezdnie przodem lub bokiem.
Spójrzcie w lewo, spójrzcie w _ _ _ _ _.
    8
Przejście przez jezdnię nie jest zabawą”.

Budynek z cegły okazale stoi
I niczego się nie boi.
Kiedyś pralnią to miejsce zwane 
Wszelkie brudy szpitala były tam _ _ _ _ _
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Po prawej zostawcie czerwony budynek
Idźcie tam gdzie wielgaśny kominek
Obróćcie się przez lewą nogę
I do schroniska widzicie już drogę

Gdy staniecie pod dębem na rozwidleniu dróżek
Uważajcie – nie złamcie ni rączek ni nóżek
Poszukajcie gdzie jest schronisko
Bo do celu jest już całkiem blisko

Z sześciu dwa okna tylko widzą
I wejścia pod nimi do galerii Ziemi się nie wstydzą
Znajdziecie tam bogactwa Ziemi wiele
Skały, minerały – drodzy przyjaciele

Idźcie tam gdzie wędrówki był początek
By zakończyć całej powieści wątek
Wejdźcie do środka, gdzie mapy wiszą na ścianie
A prawie gotowe będzie zadanie

Jeszcze hasło _ _ _ _ _ _ _ _ powiedzieć trzeba

I wtedy koniec, możecie się napić i zjeść kawałek chleba.

Miejsce na Skarb



Stojąc plecami do drzwi schroniska odwrócony
Kieruj się naprzód, nie zbaczaj w inne strony
W zielonej trawie możesz spotkać _ _ _ _
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Który w Twoją stronę tuptając wolno zmierza

Dojdziesz do miejsca gdzie asfalt się zaczyna
Skręcając w lewo miniesz miejsce, gdzie stoi latająca 
maszyna
Idź do miejsca gdzie stoi kapliczna wieża
Uważaj na człowieka, który w Twoją stronę zmierza

Czterdzieści dwa kroki  w przód musisz przejść
A następnie w alejkę z żywopłotu _ _ _ _ _
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Uważaj by po drodze nie połamać nóg
Idź prosto do pierwszego skrzyżowania dróg

Gdzie stoi buk tam skręć w lewo

Bo to jest piękne i pożyteczne drzewo
Na końcu drogi, obróć się w prawo
Tam Dom Matek przywita Cię klawo

W domu tym zakonnice mieszkały
Które pacjentami tutejszego szpitala się opiekowały

Domy matek zakonnych już znasz
Za plecami teraz je masz
Więc przed siebie rusz
Niech pozostanie po Tobie tylko kurz.

Idź żwawo - przed siebie
Skręć w prawo przy pierwszej potrzebie.
Gdy ważysz mniej niż trzy i pół tony
Do przodu brnij niezwyciężony

Pałac przed Tobą tajemnic zna wiele
Rodzina Recków była jego właścicielem
Górny herb rodu chlubę ukazuje
Dolny zaś -  znak Krośnic buduje

Ryby i dąb wioski symbole
Z orłem piastowskim są połączone
Na żółtym tle _ _ _ _ _ _ skrzydła pokazują
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Że w województwie dolnośląskim Krośnice się znajdują

Recke rodzina z Niemiec tu Przybyła
I na górce szpital założyła
By pomagać lekko upośledzonym
Pracą ich lecząc i klimatem domowym

Za pałacem ogród ich się znajduje
Na jego widok serce się raduje
Więc podążaj tam szybko
By zobaczyć to wszystko

Na prawo lapidarium masz
A z nagrobków imiona Recków poznasz
Spółgłoskę do hasła posiadać będziesz
Gdy pierwszą literę z męskiego grobu zdejmiesz -  _ 
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W tył zwrot i przed pałac marsz
By dowiedzieć się gdzie stary folwark stał
Kamień drogą Ci wskaże tą
To już niedaleko stąd

Będąc już w połowie trasy
Zawiąż mocno adidasy
Mając stary folwark po prawicy
Podążaj wzdłuż tej ulicy

Omijając parking folwarku
Wnet na lewo skręć do parku
Idąc tą przepiękną drogą
Pozachwycaj się przyrodą

Dojdziesz wnet do ronda wrót
Lecz nie zbaczaj w żadną z dróg
Idź trasą na wprost
Aż przejdziesz przez ostatni most

Kiedy wyjdziesz z parku równym krokiem
Obróć się lewym bokiem
Tam stoi budynek stary
Z czerwonego budulca cały

Druga budulca litera: _ _ _ _ _, 
czwartą z całego hasła zawiera

Mieścił się w nim dom administratora
Którego bardzo ciężka była rola
Masz już park za plecami
Z lewej strony plac z boiskami

Jak szukać skarbu? 
Celem Wyprawy jest odnalezienie skarbu. Po drodze 
„wyłapuj” litery ze wskazówek, hasło wskaże miejsce 
ukrycia Skarbu.
Życzymy udanej Wyprawy!!!
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