
GDZIE to jest? 

PAKOSŁAWSKO znajduje się w Dolinie Baryczy, w gminie 
Cieszków. Dojechać tu można z Milicza drogą krajową nr 5 
w kierunku Cieszkowa i po 10 km skręcić w lewo na Pakosławsko. 
Wyprawę zaczynamy z parkingu przy kościele w centrum wsi.

JAK SZUKAĆ skarbu? 

Podczas Wyprawy postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi 
w Karcie questu. Twoim zadaniem będzie szukanie ukrytych liczb na 
trasie, które przybliżą Cię do skarbu. Powodzenia!

TEMATYKA 
Wyprawa przedstawia talenty i pasje mieszkańców Pakosławska 
związane z rękodziełem. Nasze rękodzieło jest już znane w Dolinie 
Baryczy. Dzięki Wyprawie poznacie jego twórców. A jak szczęście 
się do Was uśmiechnie, to może spotkacie któregoś z nich.

RĘKODZIELNICY 
Z PAKOSŁAWSKA

jśe cz ir a:p sazcW świetlicy galeria i nasze wyroby,
które kupić możesz dla domu ozdoby.
Na wprost od wejścia w świetlicy progi
stoi słup wskazujący dalszą część drogi.

Lecz ta zagadka troszkę inna się staje,
nie w stronę słupa kierować się zdaje.
Przed dalszą wyprawą odnajdź wskazówki,
które zapisałeś wśród biegu wędrówki.
I teraz się zastanów kolego mój miły,
Spisałeś dwie liczby, nie tracą one siły.
Gdy pierwszą od drugiej odejmiesz wyjdzie godzina,
na którą swoje kroki kierować zaczynasz.

Nim przez drogę przejdziesz, rozejrzyj się uważnie.
Przez jezdnię zawsze przechodzi się rozważnie.
Wnet do płotu dojdziesz – rozglądaj się żwawo.
Skarb tu na Cię czeka – więc żegnaj wyprawo!

Gdy już trasę przejdziesz mój Wędrowcze miły
poznasz ludzi z pasją, co nie szczędzą siły,
aby Pakosławsko szerzej znane było.
Abyś miał pamiątkę, że tu się tworzyło!

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

WYPRAWY ODKRYWCÓW



WITAMY w naszej wiosce, PIĘKNYM PAKOSŁAWSKU,
gdzie tradycja i rękodzieło nigdy nie tracą blasku.
Zapraszamy na wioskę, na wspaniałą wędrówkę
by rozwiązać o rękodzielnikach łamigłówkę.

Każdy ma tu talent, każdy coś potrafi.
My Ci pokażemy jak tu do nich trafić.
Swoją wyprawę zacznij pod kościoła płotem,
nie bój się o auto, trafisz tu z powrotem.

Naszą przygodę zaczniemy od malarza,
który wprawną ręka krajobrazy stwarza.
W bloku przy kościele ma swą pracownię,
gdzie swoje dzieła szlifuje przez tygodnie.
Patrząc prosto na kościół, skieruj kroki w prawo,
brukowana droga – podążaj nią żwawo.
Widząc skrzyżowanie nie bój się o drogę,
śmiało podążaj w jej prawą odnogę.

Podejdź do domu z kamiennymi kulami,
gotów bądź na spotkanie z głośnymi psiakami.
W domu u Maryjowskich zdolne są dziewczyny,
ze szkła robią świeczniki, koszyki z wikliny.

Z numeru domu, tego pięknego
wpisz mniejszą liczbę bystry Kolego.    
Pod wrzosowym dachem mieszka złota rączka,
która nam z metalu zrobi i zajączka.
A teraz powróć do znanej Ci krzyżówki,
dalej podążaj prosto i bądź milutki.
Jak miniesz drugi dom po lewej stronie,
znów spotkasz kogoś, kto ma sprawne dłonie.

Tutaj mieszka Gosia Kuriatowa,
która swoje rzeźby pokazać gotowa.
Dojdziesz do krzyżówki – teraz zakręcimy
i kierunek w lewo obrać musimy.

Prosto przed siebie przez teren zielony.
My dobrze wiemy jak wykorzystać te plony.
Swoje rękodzieło chętnie wystawiamy,
w Cieszkowie, Miliczu – kasę zarabiamy.

Jak dojdziesz do asfaltu drogi Podróżniku
nazwę wioski miej na celowniku.
Jak zrobisz kroków co najmniej sto trzydzieści,
po prawej stronie dom Ponichterów się mieści.

Marysia Ponichter w świetlicy gromadzi
zboża, kwiaty, zioła i tu nam doradzi.
Jak wykonać palmy, wieńce dożynkowe,
jak dobrze zgotować gar zupy grochowej.

Tu jest właśnie centrum dowodzenia,
palm wielkanocnych i wieńców robienia.
Numer domu spisz teraz uważnie  
i zapisz go sobie obok rozważnie.

Od tego numeru w lewo zawracamy
i po prawej stronie znów furtki szukamy.
Przy drugiej furtce z Twojej prawej strony
mieszka Krysia, jej książkami będziesz zachwycony.

Krysia książki tworzy nie te do czytania.
Lecz na zdjęcia cudne – w prezencie do dania!
Krysi dom mijamy, zmierzamy do sali
i od drzwi świetlicy wnet pójdziemy dalej.

I rozpoczynamy...


