Odmierz 25 kroków i w prawo skręć.
Wąską dróżką w dół Cię poprowadzi
do miejsca ciekawego, jeszcze nie znanego.
Wkrótce czekają cię wrażenia nowe,
choć nadwątlone są już twoje siły i zmęczone nogi.
„Źródełko _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _" miejsce to zwane.
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Usiądź chwilę i posłuchaj o czym
szumi świerk i brzoza stara.
W zaroślach możesz zobaczyć dinozaura oczy,
które od wieków obserwują ludzi szukających
zgody. Pijąc wodę ze źródełka spokój ducha
uzyskali.

Spórok – wioska tematyczna
,,Po zdrowie i relaks do Spóroka’’

Quest

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
www.sporok.pl
Kontakt:
E-mail: sowsporok@.onet.eu
Tel. 605 143 938
Opracowanie: Alicja Badura, Stefania Kaliciak, Anna Golec
Opiekunowie: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok

,,Poszukiwanie
opolskiego dinozaura’’

Jeśli i Ty jesteś z kimś zwaśniony to ze źródełka łyknij
wody, i wnet Miłość i Zgoda w Tobie zagości .
Aby zdobyć pamiątkę, cel twój niedaleki,
_ _ _ _ _ _ szczęśliwego dinozaura,
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poszukaj wokół siebie.
Zabierz tylko jednego.
Zbierz literki z tekstu i hasło czym prędzej
odgadnij. Rozwiązana zagadka i pamiątka mała
— to kres zabawy i nagroda cała.

Wyprawa umożliwi poznanie regionu
poprzez wyjątkowe elementy i historie
związane z lokalnym dziedzictwem
przyrodniczym i kulturowym

Bardzo nam było miło z Tobą wędrować, wrażeń
i kilometrów za nami nie mało.
Wróć z powrotem na parking przy świetlicy, dróżką
w dół przez łąki albo tą samą drogą lasem wracając.

Tematyka:
Quest ,,Poszukiwanie opolskiego dinozaura’’ powiedzie
Cię ulicami Spóroka, prezentując interesującą historię
wioski oraz zasoby przyrodniczo — kulturowe obszaru
LGD „Krainy Dinozaurów”
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Gdzie to jest?
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Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary Wiejskie
Materiał opracowany przez
„Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok”

Spórok położony jest w wschodniej części Opolszczyzny
w odległości ok. 35 km od Opola, 17 km od Strzelec Op,
9 km od Ozimka, od Krasiejowa 3 km

Gdzie dojechać?
Wyprawę należy rozpocząć w centrum wioski na
parkingu przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku
Czas wyprawy: 60 min

Witamy serdecznie w małej osadzie,
której historia opowiadana jest z dziada
pradziada, A, że Spórok leży w „Krainie
Dinozaurów” dziś o ostatnim dinozaurze
co nieco się dowiesz.
Usiądź w cieniu lipowym, bo drzewa te wielce
szacowne i ze wszech miar uwagi godne.
Popatrz uważnie i zapamiętaj sobie ,
co widzisz przed sobą.
Tutaj musisz wrócisz szczęśliwie, gdy znajdziesz
skarb ukryty i szczęśliwie ukończysz drogę.
Idąc z parkingu patrz na prawo,
zobaczysz owocowe drzewa, jest to _ _ _ ozdobiony
krzewami, tworzy zakątek uroczy. 1 2 3
Gdy dojdziesz do brzegu drogi — stop!
Spójrz w lewo, potem w prawo i dopiero — hop!
Ruszaj w prawo, jeśli nic nie jedzie,
raźnym krokiem droga Cię powiedzie.
Zobaczysz mały biały domek _ _ _ _ _ _ _ _ _ zwany
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Tam za nią nasz dinozaur znalazł schronienie.
Żył w spokoju i w przyjaźni, nie wadził nikomu.
Kiedyś kapliczka miejscem modlitw i skupienia
mieszkańców była, a dzwonek towarzyszył im
każdego dnia. Do dziś jest ozdobą, perełką
wioski i ocala ludzkie troski od XIX wieku.

Wcześniej sala balowa mieszkańcom służyła.
Bawili się i hulali do białego rana nie wychodzili.
Hulanki i swawole do niczego dobrego nie prowadziły.

Uważnie popatrz w prawo, mogiła Ci się ukaże.
Stań na chwilę w zadumie, pomódl się za to dziecię,
co spoczynek tutaj znalazło i w pamięci zostało.

W końcu modlitwy zapragnęli, z karczmy kościółek
zrobili i ku Bogu się zwrócili. Św. Floriana za patrona
uznali i od roku 1982 modlą się i dbają o niego.

O ile oko masz sokole, a zatem wzrok dobry,
możesz ujrzeć w oddali, ciekawy znak na drzewie.
Idź miarowym krokiem prosto i przed nim stań
na chwilę.

Mijasz kościółek, idziesz dalej ,
wnet zobaczysz sklep i przetwórnię sera.
Drobne zakupy możesz zrobić teraz.
Cały czas drogą zmierzaj, patrząc wprost
ujrzysz _ _ _ _ _ _ _ _ gniazdo.
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Każdego roku przylatują i wiosnę nam zwiastują.
Odpocznij na moście, szum wody usłyszysz,
siły Ci doda, by posłuchać historii,
która Ci jeszcze nie znana.
Miejsce to granicą zwane, powiat strzelecki
i opolski oddzielało. Idąc dalej, wchodzisz
w część opolską, gdzie ludzie mniej zamożni żyli.
To miejsce przysporzyło sporów, waśni
i zwady, poróżniło mieszkańców o ich zagrody.
To zachowanie nie spodobało się naszemu
dinozaurowi, nie mógł już słuchać i patrzeć
na skłóconych ludzi, uciec z wioski więc
postanowił.
W ciemną noc, nie zważając na nikogo, przez
wioskę gnał do lasu, schronienia szukając.

Zastanów się piechurze teraz, którędy dalej
chcesz kroczyć. Idąc prosto możesz dojść do
cmentarza sióstr i braci naszego dinozaura czyli
do Jura Parku.
Nasza jednak wędrówka w lewo prowadzi,
na pewno poznać do końca historię chcesz
i skarb ukryty w paprociach znaleźć chcesz.
Maszerując leśną ścieżką, poznasz skarby leśne.
Tutaj jagody, grzyby i ziół nazbierać możesz.
Zachowuj ciszę, bo śpiewu ptaków nie usłyszysz,
a dzięcioł na daremnie stukać będzie.
Obserwuj dobrze: zające, sarenki i nawet dzika
wypatrzeć możesz. Idź dalej śmiało.
Drogi turysto patrz jednak pod nogi
i zważaj na nierówne progi.
Możesz nawet odpocząć chwilę,
popatrz na prawo, podziwiał paśnik miło.
Niech Cię nie przeraża widok, bo droga pod
górkę się wije. Idź uważnie może spotkasz ślady
naszego przyjaciela _ _ _ _ _ _ _ _ _

Idź dalej drogą, gdzie po obu stronach
piękne murowane domy stoją,
mieszkańcy powiatu strzeleckiego dostojnie
i bogato razem tutaj żyją.

Teraz i my parę metrów tą drogą musimy przejść,
Z prawej strony Król Georg do nas
pomacha a my prosto podążamy.

Tutaj w lesie, uciekając od spórnych
mieszkańców, spokój i miejsce wytchnienia
znalazł.

Na tle nieba widzisz wieżę, to znaczy, że
droga właściwie Cię wiedzie.
Idź raźno już niedługo _ _ _ _ _ _ _ _ _ zobaczysz

Piękno przyrody Ci się ukazuje, więc oddychaj
głęboko, bo to zdrowo. Świeże powietrze siły Ci
doda, by wzniesienie bez zadyszki pokonać.

Teraz musisz pokonać niewielki pagórek,
a w nagrodę zobaczysz piękne okolice .
Obserwuj i podziwiaj bacznie widok prześliczny,
bo po obu stronach las zielony rośnie.
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