
KRÓL KASZUBÓW

Quest rowerowy
bicycle

Miejsce na narysowanie skarbu

Gdzie to jest? 
Północne Kaszuby, wschodnia część Puszczy Darżlubskiej.

Jak dojechać?
Droga krajowa 216, w Sławutowie należy skręcić w stronę Osady 
Sławutowo zgodnie ze znakami.

Początek questu:
Osada Sławutowo, Wejherowska 76, 84-100 Sławutowo.

Rodzaj questu:
Przyrodniczy, rowerowy.

Potrzebne rzeczy: 
Długopis, ołówek, kamizelka odblaskowa.

Czas przejazdu questu:
2 godziny.

Jak szukać skarbu?
Gra polega na uważnym czytaniu wskazówek zamieszczonych 
w tekście questu. Twoim zadaniem jest zbieranie ukrytych po 
drodze cyfr oraz wykonywanie zadań. Gdy rozwiążesz wszystkie 
zagadki, odnajdziesz na końcu trasy skarb.

Opiekun questu:
Osada Sławutowo, tel. 604 148 233.

Fotografia lasu:
Jolanta Jeka-Roeske.

Jeżeli zaobserwowałeś zmiany na trasie questu, 
lub brak skarbu – zgłoś to do opiekuna questu. 
Napisz do nas na kontakt@questing.pl 

Więcej questów znajdziesz w największej bazie questów

www.Questing.pl

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie".

czujnie, przed Toba ostatnie questu kroki.
Więc podążaj tą drogą, która prowadzi w dół,
jeszcze nieco obrotów Twego roweru kół 
i skręć w lewo, gdzie ulica jest poświęcona
imieniu znanego u nas  _ _ _ _

12
      _ _ _
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 _ _ _ _ _ _ _ .

Głównym traktem, przez mostek z betonu, przed siebie.
Tuż przed krzyżem skręć, gdzie ten, który w niebie
prawą ręką kierunek wskazuje i w dół drogi,
by minąć domek numerem oznaczony mnogim (18) ,
a następnie ulicę  _

22
 _ _     _ _ _ _ _,

bo wiatraki dalszą wyznaczają Ci trasę. 
Zatrzymaj się przy kolejnym krzyżu
tym ogrodzonym i policz, ile w pobliżu
innych znaków naszej wiary zauważyłeś? _

Y
 

Potem utrzymuj kierunek, tą samą drogą
niech Cię żadne skręty nie zwiodą,
aż do głównego traktu dojedziesz,
gdzie znak „ustąp pierwszeństwa” dostrzeżesz,
więc włącz się do ruchu ostrożnie 
a kierunek wybierz najprościej:
jak czerwone strzałki na białym tle
jedź za nimi główną a nie będzie źle,
dopiero, gdzie znak miejscowość kończy 
znak w kształcie strzałki wkrótce dołączy 
i poprosi byś, gdzie wskazuje skręcił
oraz przed siebie i w dół drogą popędził.
Zatrzymaj się niebawem, gdzie pomnik wzniosły,
który wyjaśni, dlaczego wersy Cię tu przyniosły.
Tu się urodziłem, nie będę się już wahał, 
jak sam widzisz, jestem _

2
  _ _ _ _
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 _    _ _ _ _ _ _ _
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Kaszubski patriota, działacz społeczny, 
pisarz ludowy, polskość chcący tu uobecnić.
Życie temu poświęciłem i całą wiarę
ufając, że pomogę swoim przykładem.
Ważniejsza od rodziny i cierpienia,
warta przeżycia biedy i upokorzenia
była tylko jedna idea nad ideami,
byśmy mogli tu żyć wolnymi Polakami.
Podróż była to długa, jak twa przygoda
czas byś ułożył końcowe zdanie, a nagroda 
czeka po rozwiązaniu tej zagadki: 
Odnajdź cyfry i litery, które jak świadki,
poukrywane są w hasłach a wpisane poniżej,
do zasłużonej nagrody Cię przybliżą.
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KRÓL KASZUBÓW
Witaj podróżniku w miejscowości Sławutowo!
Zabawimy się i pozwiedzamy questingowo.
Twoim celem będzie uważne wędrowanie, 
oraz licznych zagadek rozsupływanie,
byś odkrył tajemnicę moich ślubów,
gdyż nazywali mnie   _

27
 _ _ _ _ _     _ _ _

5
  _ _ _ _ _.

Imienia i nazwiska na razie nie wyjawię.
Rozwiążesz zadania, a zdasz sobie sprawę.
Zatem ruszaj na szlak przygody questowej,
której początek u bramy osady warownej.
To rekonstrukcja średniowiecznej sadyby
słowiańskich przodków, którzy tu przybyli. 
Tak wyglądała na IX/X wieku przełomie,
a dziś zaprasza, byś zaszedł do niej.
Za bramą świat praojców się otwiera, 
ujrzysz, jak garnek powstawał i siekiera,
na czym cierpliwa praca tkacza polegała, 
i jakie zioła w okolicy zielarka zbierała.
Osiem chat dla Ciebie podwoje otwiera, 
a każda wiedzę o życiu przodków zawiera.
Znajdziesz tam także rzemieślnicze warsztaty,
a w kuchni średniowieczny kucharz Cię uraczy.
Jeśli więc otwarte, zajrzyj do tego siedliska,
by zobaczyć tamte obyczaje z bliska.
Jeśli nie, to ruszaj ze Mną, gdzie przygoda,
zostawiając za plecami do osady wrota.
Następnie skręć w dumnego stronę na pomniku  _ _ _ _
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  - 

symbolu tej, co nigdy nie umarła
a do dziś obywateli będąca troską.
I zerknij, byś jechał ulicą   _ _

14
 _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Że dobry kierunek do Ciebie zawoła,
mijana z drewna rzeźba  _ _

1
  _ _ _ _ .

Za nią, rozdroże z parkingiem leśnym, 
a na kolejnym skrzyżowaniu w prawo skręćmy, 
mińmy leśną bramę, przez las, między ogrodzeniami.
Uważaj, bo wkrótce, gdzie asfalt, w prawo skręcamy.
Potem gdy ujrzysz _ _

23
 _ _ _   i napis WTC,

czujnie (!) i przed liczbą 10 na drzewie skręć.
Dalej przed siebie do liczby takiej samej, 
na wprost śmiało pokonaj to skrzyżowanie.
Jadąc wciąż prosto, „dziesiątki” śladami
kilka barierek drewnianych mijamy.
Za leśną bramą wciąż prosto na skrzyżowaniu.
Uważnie wypatruj sygnałów przed nami
do znaku, na którym napis  _ _ _ _ _ _
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    _ _ _ _ _
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i cyfra  _
R 

 _  oznaczają mój druhu,
że możesz coś zjeść i odpocząć w spokoju

trafiłeś na  _ _ _ _ _
15

 _ _      _ _ _ _ _ _ _
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Tymczasem wysłuchaj opowieści krótkiej
o naszej PUSZCZY 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _

11
 _ _ _.

Zajmuje ponad 15 tysięcy hektarów,
niepowtarzalnych turystycznie obszarów.
Znajdziesz tu dla aktywności ścieżki wszelakie: 
rowerowe, piesze i na pogoń z rumakiem. 
Możesz uprawiać narciarstwo biegowe 
do różnej nawierzchni przysposobione.
Liczne ścieżki dydaktyczne objaśniają,
jakie “Okolice Jeziora Orle” walory mają,
a “Puszcza Darżlubska” i “Dolina Redy”
nie poskąpią Ci podstawowej wiedzy.
O drzew rosnących tu gatunkach okazałych, 
i ptakach w ich koronach zasiedziałych:
a spotkać możesz włochatkę, żurawia, bielika
i zimorodka, za to szybko będziesz znikał,
gdy dzik lub wilk na Twej drodze stanie.
Ryś, a nawet żubr zagląda tu gromadnie.
Nic dziwnego, że dwa rezerwaty przyrody: 
chronią Darżlubskie Buki oraz Źródliska Czarnej Wody.
Pierwszy napotkamy na naszej drodze, 
o drugim jedynie Ci nieco opowiem: 
chroni roślinność wzdłuż Czarnej Wody,
głównie skupiska grądów i las buczynowy.
Jeśli odpocząłeś, ruszajmy dalej,
na szlak naszej przygody ciekawej.
Drewniane barierki mijaj dla powtórki,
trochę pod górę, drogą główną i z górki.
Za słupkiem 159, barierki raz jeszcze,
potem parking, z górki ale nie spiesz się. 
Drogę Ci przetnie szosa asfaltowa,
mknącymi autami gęsto wypełniona.
Zatrzymaj się przed nią, do krzyża udaj
a datę jego wystawienia wpisz tutaj? _ _ _ _

P
Teraz bardzo ostrożnie na drugą stronę 
ruchliwej przed Tobą drogi asfaltowej.
Już widzisz obrys kolejnej leśnej bramy, 
ku której cierpliwie właśnie zmierzamy?
Dalej ważny wybór na rozjeździe pierwszym: 
-Wjedź w tę drogę, której cyfra 9 wieszczy, 
że obrany kierunek Twój jest właściwy.
A podobny manewr do celu Cię przybliży,
jeśli będziesz wierny „dziewiątce” owej,
poprowadzić do skarbu wciąż gotowej.
Natomiast napotkana poinformuje Cię tablica, 
że niejedną niespodziankę kryje okolica.
Właśnie stanąłeś, gdzie przyrody dzieło sztuki,
czyli  _ _ _
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 _ _ _ _ _
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        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _
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Odpowiedzi od Ciebie oczekuję
jaką powierzchnię on zajmuje? _ _

J  
,_ _  ha

Chroni piękny las bukowo-dębowy, stary,
we wzgórza i bagienne doliny powrastany. 
To najstarsza część naszej puszczy 
i tylko tam człowiek w głąb ruszy,
gdzie prowadzi ścieżka oznakowana,
jedyną, jaką możesz wciąć za kompana.
Wiesz wszystko, zostaw tablicę za plecami, 
i jedź ku drugiej opatrzonej płomieniami.
Potem drogą w górę aż do wieży wysokiej,
by pożar nie umknął przed strażaka okiem.
Wróć do tablicy, miń i pojedź przed siebie, 
prosto, aż dotrzesz do wsi, potem z wersów
wyczytaj, że trzeba drogą w dół ulicą  _

17
 _
19

 _ _ _ _ _ _ _ .
Teraz na parking za płotkiem drewnianym 
i przed kościołem pojazd swój zostawiamy.
Świątynia jest zabytkiem z przesłaniem 
pod św. Jakuba i Mikołaja wezwaniem.
Konstrukcja zbudowana z jasnej ściany 
wzmocnionej ciemnymi z drewna belkami.
W charakterystycznym murze różny budulec,
a efekt zwie się  _ _

13
 _ _ _ _ _ _ _ .

Drewniany szkielet został wypełniony gliną 
zmieszaną ze ścięta trawą, trocinami czy trzciną. 
Po wyschnięciu przyjął żądaną kolorystykę
i tak typowy dla regionu budynek wyszedł.
Kościół jednonawowy, w prezbiterium podziwiamy,
ołtarz główny w połowie XVII wieku wykonany.
Pod baldachimem gołębica, symbol Ducha Świętego,
namawia, byś docenił wartość wnętrza zabytkowego.
Gdy zwiedziłeś świątynię, ruszaj po przygodę.
Mając kościół i schodki po lewej stronie, 
skręć tak, by droga wiodła w lewo, po skłonie,
by następnie minąć cmentarz, a nieco dalej
ujrzeć znak, który wskazuje nam stale 
i choć niekoniecznie jest PTTKowski,
każe skręcić w dół do  _ _ _ _
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      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Jaskinię wpierw wydrążyła cierpliwa woda, 
która wypłukała piasek i powstała grota,
pomiędzy piaskowców, zlepieńców skałami,
resztę zaś ludzie pracą swych rąk wykonali.
Szczeliny rozkopując naturalnie powstałe 
i poszerzając ich pustki na większą skalę.
Stąd kilka otworów i kolumny z piaskowca, 
który, że twardszy jako słupy się ostał.
Jeśli zdołasz zajrzeć do grot wnętrza
do czego bardzo mocno Cię zachęca
jedyny na Pomorzu skarb natury ukryty
stalagmity, stalagnaty i stalaktyty.
Jak dostrzegłeś, wyjedź w górę, do głównej drogi, 


