Stowarzyszenie Bronowice—Nowe Czaple

Gdzie to jest?

Nowe Czaple to malownicza wieś
położona na terenie Parku
Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, na południe od Trzebiela,
niedaleko Łęknicy, w województwie lubuskim, w powiecie
żarskim, w gminie Trzebiel. Łączy się z wsią Bronowice. Teren
charakteryzują wyrobiska po działalności kopalni odkrywkowej
węgla brunatnego „Babina”, która działała do 1973 roku.
Spacer przez miejscowość odsłoni
ciekawe punkty wieloletniej historii
Tematyka
górnictwa. Dzięki wędrówce dowiesz
się, na czym polegała praca w kopalni, jak wyglądał szyb, co to
jest upadowa, którędy wiodła trasa wydobytego węgla oraz co
się z nim działo.
Podczas wyprawy postępuj zgodnie
Jak szukać skarbu?
ze wskazówkami zamieszczonymi
w Queście oraz wykonuj polecenia w
nim zawarte. Szukaj ukrytych liter, które pozwolą na ułożenie
hasła oraz znalezienie skarbu. Będziesz potrzebował kartki,
długopisu i wygodnego stroju turysty.
Trasa poprowadzi przez tereny dawnej kopalni Babina.

Czas przejścia – ok. 2 godz.

Słowniczek:
Szyb to korytarzowe wyrobisko górnicze pionowe lub pochyłe.
Upadowa to skośny szyb, który umożliwiał dostęp do wyrobisk podziemnych i był miejscem transportu urobku
na powierzchnię.
Grzbiet słonia- nazwa półwyspu na jeziorku Afryka
Czerwona woda, Blauza i Afryka – lokalne nazwy
zbiorników wodnych, które powstały w miejscu wyrobisk
pokopalnianych
Czerwony budynek w nim wiejska świetlica,
a o kinie „Górnik” nie wie okolica.
Przygodę z kopalnią tutaj rozpoczniemy.
Spójrz na dwa kamienie, coś Ci opowiemy!
Na jednym z kamieni symbol jest górniczy,
to z szybu „dziewiątka” – teraz przy świetlicy.
Na drugim Pustkowie
wyrył górnik młody,
to nazwa odkrywki
znad Czerwonej Wody.
Spisz ósmą literkę.
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Ruszaj w prawo od świetlicy
i oglądaj piękno naszej okolicy.
Nie zbaczaj z trasy, idź dalej tą drogą,
dojdź do domku drewnianego ścieżką rowerową.
Przy dużej tablicy staniesz,
przeczytasz dwa słowa,
pójdziesz ścieżką w lewo,
bo to dobra droga.
Na pierwszej krzyżówce
ścieżki rowerowej
skręcisz w prawo,
by dojść do drogi brukowanej.
Na kamiennej drodze rozejrzyj się chwilę,
dąb Ci wskaże drogę, iść Ci będzie milej.
Gdy spojrzysz przed siebie, widok Cię zachwyci,
tam wielu starych drzew możesz się doliczyć.
Po lewej wśród lip i dębów
dom bajkowy stoi,
stąd Jaś i Małgosia
pójdą wnet do szkoły.
W słowie tego domku jest literka taka,
służy jako laska
na wędrownych szlakach.
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Dalej się nie zgubisz ,
choć jest droga krzywa,
świerk mijasz dorodny, a już orzech wzywa.
A teraz skręć w lewo, mój wędrowcze drogi,
niech ulicą Wolności niosą Ciebie nogi.
Jeśliś piechur dobry, uwiń się w pięć minut,
na końcu ulicy znajdź nowy azymut.
Tam samotna brzoza już podpowie Tobie,
abyś ścieżką wydeptaną w prawo poszedł sobie
Dalej przy kościelnych włościach,
skręć przed bramą w lewo, dojdź do miejsca,
gdzie ujrzysz kasztanowe drzewo.
Idąc wzdłuż kasztanów, dotrzesz do ulicy,
tam znów będziesz musiał skręcić po lewicy.
Teraz skupiony ruszaj przed siebie,
wypatruj ścieżki w lewo,
nie śpiesz się, proszę, bo za wskazówkę,
znów posłuży drzewo.

Na dróg rozwidleniu klon stoi
dorodny, trzy ścieżki łączy ze sobą.
Zrób 10 kroków, popatrz na prawo,
tam Twoje nogi udać się mogą.
Idąc aleją pośród klonów i akacji,
szukaj nowych znaków,
nowych informacji.
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Gdy zobaczysz przed sobą
murowane słupki,
to jesteś już blisko
trzeciego celu wędrówki.
Szukaj olbrzymiego drzewa
iglastego, blisko szybów wyrosło,
nie pomyl go, wędrowcze,
z pospolitą sosną.
To daglezja wspaniała, leśnik Ci to powie,
a to miejsce, gdzie jesteś
Środkowe Pole się zowie.
Z wyrazu szyb
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weź dwie pierwsze literki,
by przydzielić im w kolejności następne cyferki.

Zostaw ruiny szybu,
wróć tą samą drogą,
żeby wyjść przy klonie
na trasę asfaltową.
Kieruj się na prawo, trzymaj się tej strony,
bo w granice miejscowości wejdziesz już zmęczony.
Kiedyś wioska Nowe Czaple - osadą nazwana,
główna jej ulica z kopalnią związana.
Weź z nazwy ulicy literkę pierwszą i czwartą,
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do hasła się przyda, mówię Ci, że warto.
Idź dalej przed siebie żwawo,
rozglądaj się na boki: na lewo i prawo.
Po dwóch stronach ulicy, bloków jest tak wiele,
w kilku z nich funkcjonowały górnicze hotele.
Był ośrodek z porodówką, działała też szkoła
-żyła tu gromada zdrowa i wesoła.
Jeszcze o hotelach ciekawostkę powiem,
że w bloku piątym i dziewiątym mieszkali panowie.
Na dole pod dwunastką stołówka z bufetem była,
na górze świetlica rekreacją służyła.
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Kiedy pójdziesz
dalej przy końcu ulicy,
park zachwyci oczychluba okolicy.
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Gdyś już u stóp jej, odpocznij chwilę,
by siły w sobie zebrać
i spiesz po schodach na samą górę, by swą nagrodę odebrać.

Miałeś z górki, łatwo było,
ale to już się skończyło,
napręż mięśnie swoich nóg
i pod górkę tup, tup, tup...
Zostaw wieżę widokową,
wybieraj drogę środkową.
A teraz na geościeżkę
kierować się trzeba,
tam odpoczną nogi
i ptaszek zaśpiewa.

Pewnie miejsce znajome?
Lecz iść musisz w drugą stronę.
Tam Łęknicka jest ulica,
choć nawierzchnią nie zachwyca.
Do pięknego wiedzie miejsca
– wita Ciebie „geościeżka”,
dużą bramą z wielkich bali,
górniczymi symbolami.

Pewnie jesteś już zmęczony,
a za bramą z prawej strony,
po minucie już spaceru
miejsce, gdzie odpocznie wielu.
Piękny widok masz na wodę, to po dawnej upadowej
więc odpocznij i zjedz zdrowo,
bo pół drogi już za Tobą.
W upadowej ukryła się literka druga i piąta,
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wpisz je do kratek i po sobie posprzątaj.
Ruszaj znowu, w lewo zerkaj,
bo tam Blauzy woda piękna.
Kolor jej słoneczko zmieni,
od błękitu do zieleni:
w szafirowy, szmaragdowy
- czeka Cię tu zawrót głowy.
Na końcu jeziora ławeczka nad brzegiem sama,
wśród brzóz białych tu stoi,
wiatrem otulona.
Rada, byś na niej spoczął,
pięknem Blauzy się cieszył,
nie chce Cię dalej puścić,
nie chce byś się spieszył.
Weź ze słowa Blauzy pierwszą literkę
i nadaj jej do hasła kolejną cyferkę.
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Idąc przed siebie, po lewej stronie
mostek zobaczysz pod drogą,
kiedy go miniesz, maszeruj prosto,
ciesząc się nową przygodą.
Pójdziesz nasypem, po którym kiedyś węgiel brunatny wożono
elektrowozem przez leśne szlaki kolejką wąskotorową.
Spacer niedługi i całkiem błogi,
skręć w prawo, wędrowcze, i znów na ścieżce postaw swoje nogi.
Pójdź teraz w lewo i raźnym krokiem dalej wesoło maszeruj,
obserwuj dobrze piękne widoki i niczym się nie przejmuj.
A tak idąc ścieżką lasem,
podśpiewując sobie czasem,
dojdziesz do ławeczek dwóch
i zobaczysz wielki rów.
Ale to nie rów, mój drogi,
to formy erozji są:
zobacz jakie tworzą wzory,
upiększając ścieżkę tą.
Gdy obejrzysz te widoki, przy ławeczkach w prawo skręć
i zapytaj, czy Twe nogi w dalszą drogę mają chęć.
Trzymaj się tej prawej strony, na niej roślin jest bez liku,
by dojść na punkt widokowy i odpocząć przy stoliku.
Tutaj po schodach zejdź nad Afrykę, do której kładka prowadzi,
a idąc po niej zerkaj na prawo, bo ujrzeć to nie zawadzi:
mięsisty pokład węgla przed laty
woda tu odsłoniła,
kiedy to z góry po nawałnicy,
wartkim prądem spłynęła.
Pójdź też na plażę, by oczy cieszyć,
tym co natura stworzyła,
zobacz co dłutem wiatru i deszczu
w skarpie tej wyrzeźbiła.
Literka pierwsza w słowie natura
do hasła Ci się też przyda,
w kratkę ją zapisz, bo już niedługo
wreszcie swój efekt wyda.
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Zerknij na północ, zobaczysz wieżę
– tam koniec Twojej podróży.
Mostem drewnianym wróć szybko na ścieżkę,
spręż się, by czas Ci się nie dłużył.

Tu widoki Cię zachwycą
nad Afryki okolicą,
stąd Grzbiet Słonia widać z góry,
ciemną wodę, a w niej chmury.
I Sudety dojrzeć możesz,
jeśli trafisz na pogodę.
Na prawo elektrownia potęgą emanuje,
jak okręt dostojny w morzu drzew dryfuje,
jej dymy wiatr jak żagle na horyzoncie rozwiewa.
Jak morze las faluje, jak fale szumią drzewa.
A gdy bardziej na zachód oczy swe skierujesz,
ujrzysz farmę wiatrową, też nie pożałujesz.
Gdyś tu wiosną, to jasna brzóz zieleń, oczy Twoje mami,
a jesień jeszcze piękniejsza, barwami tęczy cieszy kolorami.
Ze słowa Sudety weź czwartą literkę
i zapisz jej w kolejności cyferkę
w słowie morze to pierwsza literka
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i pod nią też będzie cyferka.
NIESTETY TU KOŃCZY SIĘ PRZYGODA NASZA
JESZCZE TYLKO HASŁO ODGADNĄĆ - ZAPRASZAM!
A teraz w sekrecie powiem Ci na ucho,
że zabierasz ze sobą wzmocnione serducho.
Ręczę, że urok tego miejsca to sprawił,
byś ponownie za rok tutaj się pojawił.

Rozwiązanie
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