Życzymy udanej wyprawy!

S

zukając żółtego trójkąta przy drodze,
Podążaj do niego na jednej tylko nodze.
Dwa takie same drzewa stoją naprzeciwko siebie.
Jak się nazywają? To zagadka dla Ciebie.
_ _
__
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kręć w lewo, wróć na główne skrzyżowanie.
Cały czas lewą stroną kieruj się na nie.
Za krzyżem kasztanowiec czwartą skrzynię chowa.
Całość skarbu już prawie gotowa!

W

róć na chodnik po drugiej stronie drogi,
Teraz za tablicę z kościołem niech poniosą Cię nogi.
Po prawej stronie ujrzysz dworek koloru żółtego
Skręć w prawo przy lewym rogu jego.

to nie lipa

M

iń rządek brzózek miniaturowych
Udaj się dalej w sam środek „dąbrowy”.
Jeśli jeszcze nie zgłupiałeś…
To nam bardzo zaimponowałeś!

Gdzie to jest?

a siatką w przedszkolu znajduje się pomnik przyrody
To _ _ _ _ w gorące dni daje dzieciom moc ochłody
16 5
Jego liść flagę Kanady pięknie zdobi,
A z syropem z niego naleśniki mama (lub tata) Ci zrobi.

Z

Dąbrowa położona jest w południowo – zachodniej części Województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie mogileńskim,
przy drodze wojewódzkiej nr 254 – pomiędzy Mogilnem a Barcinem.

T

Stowarzyszenie Młode Dęby to organizacja pozarządowa działającą od 2006 roku na terenie Gminy Dąbrowa. Naszą misją jest
wyrównywanie szans mieszkańców gminy szczególnie dzieci
i młodzieży poprzez łączenie ich wzajemnych potencjałów oraz
inspirowanie i motywowanie do aktywności społecznej na rzecz
najbliższego otoczenia w poszanowaniu naturalnego środowiska.

O Młodych Dębach

eraz w przeciwną stronę skieruj swój wzrok,
W stronę przyciętego drzewa wykonaj za krokiem krok.
Stojąc do tego drzewa plecami.
Na północy dębowe liście poszukaj oczami

T

o piękne drzewo to dąb czerwony,
Niestety w parku jest on osamotniony.
Wąska ścieżka prowadzi na polanę małą
Tam swoją podróż zakończysz całą.

O
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Twórcy Questu:
Violetta Stokfisz, Katarzyna Zelkowska, Magdalena Nowak,
Agnieszka Ziółkowska.
Rysunek: Konrad Szary
13

17 18 19 20 21 22
dokładnie,
A wspaniała nagroda w ręce Ci wpadnie.
Sprawa ta jest łatwa choć drzew wiele w parku,
Przecież nie jest ono tutaj w jakimś zakamarku.

M

amy nadzieję, że dzięki naszemu questowi,
Kształty liści drzew sobie przysposobisz.
A wiedza o dąbrowieckim drzewostanie
Na zawsze w Twojej pamięci pozostanie.
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Opiekun questu:
Stowarzyszenia Młode Dęby
Słaboszewko 9, 88-306 Dąbrowa
e-mail: st_mlode_deby@vp.pl
www.mlodedeby.org.pl
Nr naszego konta: 51 2030 0045 1110 0000 0311 9580
Konsultacje:
Krzysztof Florys – Trener Questingu
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
www.mila.org.pl

www.bestquest.pl

Quest „Młode Dęby to nie lipa” to przyjemny spacer po naszej
miejscowości, podczas którego będziesz mieć możliwość poznania gatunków drzew rosnących w Dąbrowie.

Początek wyprawy:

przed głównym wejściem do kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dąbrowie.
GPS: 52°44’39.9”N 17°56’43.3”E

Czas przejścia: ok. 60 minut.
Jak szukać skarbu?

Będziesz wędrować ulicami drzewnymi a jak nie, będziesz płakać
łzami rzewnymi. Szukasz odpowiedzi w wierszowanych zagadkach, które dadzą Ci literki potrzebne do ułożenia hasła.
Wędrując trasą Questu będziesz zbierać elementy skarbu – pięć
pieczęci schowanych w różnych miejscach na trasie. Postępuj
zgodnie z wskazówkami zawartymi w karcie wyprawy.
Zachowaj szczególna ostrożność poruszając się po ulicach Dąbrowy.
Zapraszamy na quest od wiosny do jesieni.

Życzymy udanej zabawy

W

itamy Cię Gościu w naszej Dąbrowie,
Która tak od nazwy lasu z dębowego się zowie.
Spotkasz dziś na trasie gatunków drzew wiele,
Wyprawę zaczynamy przy naszym kościele.
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G

dy podejdziesz do krzyża to jasne się stanie,
Że w 1989 roku misję prowadzili tu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
7
Lipy, kasztanowce to drzew przedstawiciele,
Których na naszej trasie spotkasz bardzo wiele.
dź teraz wzdłuż nich wokół kościoła,
Bo dalsza trasa już Cię tam woła.
Na 5 lipie pierwsza niespodzianka oczom Twym się ukaże.
W budce lęgowej znajdziesz pudełko z nagrodą w darze.
obacz jaki „korytarz” natura przed Tobą maluje
To _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, która kolejne ciekawostki ukazuje.
Siódma lipa po prawej stronie kapliczkę Ci pokaże,
Której autorem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ się okaże.
11

Z

a Twoimi plecami głaz się znajduje,
Któremu św. Jan Paweł II patronuje.
Dwa młode dęby tu posadzono,
Którymi cześć dwóch papieży uczczono.

N

a tablicy po prawej żołędzi umieszczono,
by na stałe z dębami to miejsce łączono.
Św. _ _ _ _ _ _ _ _ to warta poznania postać.
6
Spójrz na lewy kamień aby go rozpoznać.

W

ędrując wzdłuż lipowej alei,
Licz wszystkie drzewa uważnie po kolei.
Prawa strona _ _ lip zawiera,
Lewa strona _ _ okazów uzbiera.

S

ercowate liście lip i ich kuliste owoce,
Przywiodą Ci na myśl ich ogromne moce.
Łyko lipowe diabły i upiory odgoni
A moc drzewa od piorunów chroni.

asztanowiec wśród europejskich drzew to rekordzista prawdziwy,
Ma największe liście, pąki, kwiatostany i nasiona, takie to dziwy!
Jak angielska jego nazwa podpowiada i nawiązuje,
Horse chestnut leczy astmę oskrzelową i kaszel u koni likwiduje.

eraz czeka na Ciebie spory kawałek drogi.
Idź dość szybko, uważaj by nie bolały Cię nogi.
Gniazdo bociana w oddali przed sobą masz,
To kierunek Twojej wędrówki na ten czas.

dy już jesteś pod bocianim domem,
Musisz szybko skręcić w prawą stronę
Niech nie zmylą Cię rosnące brzozy owe,
Albowiem ulica ta _ _ _ _ _ _ _ _ się zowie.
22
niazdo bocianie znów Cię wzywa,
Bo „drogowskaz” do następnego skarbu skrywa.
Gdy przy nim staniesz drzewo na rozdrożu namierzaj.
Gdy ujrzysz robinię akacjową – „akacją” – tam właśnie zmierzaj.

G

dy obejrzysz dokładnie robinię,
Skarb Twoim oczom nie zginie.
Po odkryciu kolejnej niespodzianki,
Ruszaj w drogę powrotną i dalszej nauki szranki!

W

racając prawą strona wzdłuż tej samej ulicy
Szukamy domu bez komina, co na to jego budowniczy?
Największego tu kasztanowca po drodze spotkamy.
Przy domu z ozdobnymi _ _ _ _ _ _ .
9
mierzamy szybciutko do alei lipowej,
Nie, nie, to nie koniec naszej wyprawy questowej.
Możesz tu podróżniku odpocząć pod robinią znajomą.
Zapach akacjowych kwiatów zostawi Twą duszę ukojoną.

Z
Ż

ółte słupki wskażą szlak,
Wtem na skwerze ujrzysz znak.
Tam literek jest bez liku,
Siódma z kółka znajdzie się w koszyku.
____ ___ ______
4
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K

iedy będą duże, swoją posturą respekt budzić będą wszędzie,
Jesienią pod nimi znajdziemy _ _ _ _ _ _ _ _ .
17
14
W nich siła, rześkość i męstwo się objawia,
A gdy wypijesz napój z jego kory Twoje zdrowie się poprawia.

W

naszej historii motyw dębu się przeplata
a Młode Dęby związane z nim są na długie już lata.
Za „dębową” tablicą skrzynka się znajduje,
Która kolejną część skarbu przechowuje.

N

a Sportowej pomiędzy blokami
strzeliste drzewo góruje nad naszymi głowami.
Jak się to drzewo nazywa
Co białą korą się okrywa? _ _ _ _ _ _
13
ziegieć z tej kory dawniej otrzymywano
A jej sokiem pobranym wiosną cerę obmywano.
Zawiera cukry. Napój z niego wyrabiamy.
Z leczniczych właściwości liści także korzystamy.
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dy tylko ostatnią lipę miniesz,
Skręć w prawo i idź prosto a tam nie zginiesz.
Miń budowlę okazałą, która kościołem dawnym była
Idź trasą, która będzie Cię o drzewach uczyła.
aprzeciwko „Bratka” idąc ulicą bezgłośnie,
Pierwszy kasztanowiec na tej ulicy wyrośnie.
Poznasz go po liściach dłoniastozłożonych,
A w maju po białych kwiatach gęsto w kwiatostany ułożonych.

ilkadziesiąt kroków dalej zobaczysz jak na dłoni,
Starszy o dwa lata kasztanowiec się wyłoni.
To już drugi okaz na tej ulicy,
Zacznij liczyć, to _ takich drzew naliczysz.

ośród drzew pomnik kamienny stoi duży.
Szukaj gdzieś za skwerem wielu krzewów róży.
Podążaj wzdłuż ogrodzenia metalowego,
Przejdź przez zebrę, będziesz koło budynku zielonego.

am gdzie dom podzielony na czworo,
W zielonym ogrodzeniu dwa _ _ _ _ _ _ _ stoją.
12
Idź prosto chodnikiem wzdłuż drogi,
Niech hen daleko poniosą Cię Twe nogi.

dzie Centralna w Sportową się zmienia
Znajduje się skwer nie do przeoczenia.
Tu Młode Dęby „Akcję _ _ _ _ _ _ _ _” miały,
10
Wiele młodych drzew posadzić zdołały.

eraz dalej, skręć w prawo przed 18 metalowymi _ _ _ _ _ _ _ _ ,
W widoczną ścieżkę idź śmiało z nami.
15
2
Miniemy czereśnię trzymając się za ręce,
Przejdź przez ulicę, tam dowiesz się więcej...

lica T _ _ _ _ _ _ _ bez drzew pozostaje.
1
21
Kto takie dziwne nazwy nadaje…?
Dlaczego tak jest? – dobre pytanie.
Sami nie znamy odpowiedzi na nie.

