
GDZIE to jest? 
GRANOWIEC to wieś w Polsce położona w województwie 
wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Sośnie, ok. 18 km 
na południowy zachód od Ostrowa Wlkp. Wyprawę należy zacząć 
spod sali wiejskiej przy ul. Kolejowej. 

JAK SZUKAĆ skarbu? 
Podczas Wyprawy należy szukać cyfr, które pomogą Ci dotrzeć do 
skarbu. Aby rozwiązać hasło trzeba pozbierać wszystkie cyfry, 
wpisać je kolejno w kratki, następnie zsumować i powstałą cyfrę 
– hasło wypowiedzieć głośno w sklepie „ABC”. 
Kiedy znajdziesz skrzynię ze skarbem, podziel się wrażeniami 
w Księdze Wyprawy, a pieczęć odbij na swojej karcie jako dowód 
ukończenia szlaku. Odłóż dyskretnie skrzynię na miejsce dla innych 
odkrywców. 

TEMATYKA 
Wyprawa zapozna Cię z walorami przyrodniczymi GRANOWCA, 
dowiesz się  jakie „smakołyki” rosną w okolicznych lasach oraz co 
mieszkańcy z nich wytwarzają. 

Leśne SKARBY
GRANOWCA

jśe cz ir a:p sazc

Gdy wejdziesz na górkę, nie bądź przestraszony, 
Pole jagód widać z twojej prawej strony.
Jagód i borówek jest tutaj bez liku, 
Szybko zbieraczowi przybywa w koszyku.

Droga w poprzek idzie, więc wyszedłeś z lasu,
Postój na niej chwilę i nie żałuj czasu.
Domek za drzewami z lewej stoi strony,
Ściany ma zielone, a dach jest czerwony. 

Okien dachowych jest kilka na chacie,
Policz te z frontu, liczbę wpisz w kwadracie.
Kwadrat wypełniony, zniknęły twe troski,
Więc obróć się w prawo, idź w kierunku wioski.

Za dwieście kroków rów drogę przecina,
Wzdłuż którego rośnie dziki bez i jarzębina.
Mieszkańcy piaskowej tajemne przepisy mają,
Z owoców tych krzewów wina wyrabiają.

Na końcu tej drogi zaskoczysz się mile
Stań w cieniu pod lipą i odpocznij chwilę.
Podnieś oczy w górę, spójrz na jej koronę,
A za kasztanowcem w prawą pójdziesz stronę.

Teresa mieszka w tej narożnej zagrodzie,
Zbiera kwiaty lipy i suszy w ogrodzie.
Herbatki parzy ze swych przepisów skrycie,
Tym, którzy je piją, przedłużają życie.

Zajrzyj do ogródka, czy kwitną tam bratki,
A numer jej domu wpisz obok do kratki.
Idź grzecznie chodnikiem, bezpiecznie, lecz żwawo,
Gdy do skrzyżowania dojdziesz, obróć głowę w prawo.

Jest tu dom czerwony, naprzeciwko drogi,
Tam Asia z teściową jagodowe lepią pierogi. 
Do popicia kompot z jeżyn produkują,
Wszystkim w Granowcu potrawy te smakują.

Lecz nie zbaczaj z drogi,  idź prosto przed siebie,
Na kwietniku św. Florian już czeka na ciebie.
Tabliczkę z napisem ma on pod stopami,
Na niej są literki razem z cyferkami.

Ostatnia cyferka napisu owego
Da Ci rozwiązanie rebusu całego.
Na ławce pod krzyżem usiądź więc wygodnie,
Weź długopis w rękę, hasło wpisz swobodnie.

Pododawaj wszystkie do siebie cyferki,
Hasło odgadnięte? Teraz jesteś ! WIELKI

Ta ważna data w dziejach Polski jest
uniwersalnym przepisem na wino owocowe.

Kilogramów owoców
Kilogramów cukru
Litrów wody

Zagadkę rozwiązałeś, nie był to gotowiec,
Wejdź na wprost do sklepu i hasło wypowiedz.
Miła sprzedawczyni szkatułkę ci poda,
Tak się zakończy Twa leśna przygoda.

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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Swą leśną przygodę przy Kolejowej zaczynasz,
Zabierz ze sobą siostrę, brata, córkę, syna.
Przygotuj się zatem, w drogę ruszaj śmiało
Wspaniałych widoków będzie Ci nie mało. 

Mając salę wiejską ze swej lewej strony,
Idź prosto przed siebie niczym nie zrażony.
Konie wnet zobaczysz, które wybieg mają, 
Jeśli ich tam nie ma, pewnie się chowają. 

Teraz będziesz kroczył aleją dębową,
Dęby z prawej policz i rusz swoją głową. 
Dodaj je do siebie, wpisz liczbę do kratki
Właśnie się podjąłeś rozwikłania zagadki.    

Łąki dwie zobaczysz, na prawo i lewo,
Pieczarkę tu znajdziesz, zabierz ją kolego.
Wśród wysokich dębów kroczysz,
Szerzej otwórz swoje oczy.

Gdy dojrzały żołądź spadnie,
Połóż go w plecaku na dnie.
Biały dom omiń, za nim sala wielka,
Na niej jest tablica, na tablicy literka.

Podejdź szybko bliżej i nazwę odczytaj
Zsumuj te literki i o nic nie pytaj.                            
Ilość liter, to druga rozwiązania cyferka,
Prędko policz wszystko i wpisz do okienka. 

Stacja kolejowa jest z Twej lewej strony,
Lecz nie krocz tą drogą wędrowcze strudzony
Zawróć kroków parę, miń trzecie drzewo
Wtem zobaczysz ścieżkę, ona jest na lewo.

Przy płocie – żywopłocie idź prosto przed siebie,
Niebawem las powita tam Ciebie
Łąka z prawej, na niej może bocian stoi.
Nie ma go? A więc Was się boi. 

Kiedy płot się skończy, odmierz 10 kroków,
lecz pamiętaj jesteś w lesie, słuchaj śpiewu ptaków.
Następnie skręć w lewo, ruszaj bardzo żwawo
Potem lekkim łukiem pomaszeruj w prawo.

Witamy Cię serdecznie w granowieckim lesie,
W którym przyroda wiele darów niesie. 
Tutaj odpoczniesz i zaznasz relaksu 
zapraszamy zatem do naszego lasku.

Mieszkańcy od wieków z lasu korzystają
I lat sędziwych często dożywają.
Z jego darów smaczne potrawy robimy
I Ciebie wędrowcze pięknie ugościmy.

Spójrz po lewej stronie, kępa pokrzyw rośnie,
Uważaj, bo gdy się poparzysz, bąbel Ci urośnie.
Tymczasem nie marnuj przy nich ani chwili
Szukając jeżyn i malin czas Ci się umili.
        
W tutejsze lasy grzybiarze przyjeżdżają 
I pełne koszyki w godzinę zbierają.
Najwięcej rośnie u nas borowików,
również i maślaków jest tutaj bez liku.

W przydrożnej trawie napotkasz koźlarza,
tuż obok kania, też przysmak grzybiarza.
Malutka kurka swym kolorem kusi.
Biada temu, który butem ją przydusi.

Kanię miejscowi sową nazywają
I kotlety w masełku smaczne przyrządzają. 
A podgrzybki w occie świetną są zakąską,
Dobrze się wpisują w kuchnię wielkopolską. 

Drogą pośród drzew pomaszeruj dalej
Wydmę z piasku pokonaj zuchwale. 
Jeśli Cię nie bolą nogi
Do kamiennej dojdziesz drogi.

Droga którą idziesz z cegły była przed laty,
toczyły się po niej wojskowe armaty
Dawniej strategiczną była żołnierzowi,
dziś historię przypomina każdemu grzybiarzowi.

Z tyłu, za plecami, gdzie gruz widać i rowy,
Nad torem się wznosił wiadukt kolejowy.
Pięknie tu wyglądał wśród dębowych liści,
Kilka lat po wojnie rozebrali go komuniści.

I rozpoczynamy...


