Tu znajdziesz drogę leśną ,piaszczystą
Ona Cię w górę prowadzi szybko.
Gdy na zakręcie drzewo mężne
Pokaże swoje korzenie potężne,
Skręć w lewo.
Tutaj rozejrzyj się dokładnie-zobaczysz
ławkę.
Ona Ci wskaże kierunek dalszej mozolnej
wspinaczki
Wśród niebezpieczeństw leśnej tułaczki.
Jesteś tuz obok wielkiej przepaści.
Odejdź od grani! Popatrz na skały
-one tutaj od wieków stały.
Gdy z lewej strony wapienne ostańce
Mijać już będziesz,
Po prawej ręce zobaczysz drzewo.
To buk potężny-pomnik przyrody.
Świadek historii, stróż-już nie
młody.
Teraz w dół zmierzaj szybkim
krokiem,
Śledząc jodełki lewym okiem.
Drogę tę wkrótce Ci zagrodzi

Stąd jednostka niemiecka dowodziła
Punkt obserwacyjny tutaj stworzyła.
Teraz niech nogi same Cię niosą
Bo idziesz asfaltową szosą,
Idź tam gdzie droga w lustrze się odbija,
Na „Bocznej” studnie korbowe omijaj
Dawniej z nich wiadrami wodę wydobywano,
Pod koniec zobaczysz chatę z kamienia
murowaną.
Teraz w lewo maszeruj
Do ruchliwej ulicy się kieruj.
Po lewej stronie budynek się wyłania
Okazały, duży, pozostałe przysłania.
To dawny Dom Ludowy, potem szkolny gmach.
Czyją teraz siedzibę przykrywa dach ?

QUEST WYPRAWA ODKRYWCÓW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Stowarzyszenie Dobroczynne

Trasa questu
znajduje się
w Kluczach w
powiecie olkuskim, w województwie małopolskim.
Nasza miejscowość słynie z jedynej w Europie
pustyni.
Przebiega tędy również Szlak Orlich Gniazd –
pełen wapiennych skałek, lasów i ruin rycerskich
warowni.
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Mieszkańcy ciężko przy nim pracowali
I własnymi siłami budynek ten stawiali
Czy słyszysz już dzwonek i gwar wesoły?
To dzieci idą do szkoły.
Gdy otworzysz wielkie drzwi
One radość dadzą Ci
Stara maszyna do pisania
drogę do skarbu przysłania

Hasło

- kolejna łaka

Gdzie to
jest?

Tematyka:
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Skręć w prawo i idź do drogi.
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Ta dróżka mała w lewo Cię niesie
Po niezmierzonym, _  _ _ _ _ _ lesie.
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Mijasz zakręty i górek parę,
Kolejną ławkę i ptaszków chmarę
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Miejsce na skarb

Po prawej stronie widok taki:
Buki w objęciach stoją dziwaki.
Gdy w drugą stronę odwrócisz wzrok,
Grab Ci pokarze, gdzie zrobić

Wędrówka z Historią

Jak dojechać?

_ _ _.

Klucze znajdują się w połowie drogi nr 791
pomiędzy Olkuszem i Zawierciem. Jadąc drogą z
Olkusza skręcisz w prawo za Urzędem Pocztowym.
Po lewej stronie znajdziecie szkołę.
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Wznosi on ręce do góry jak ktoś,
Kto chce przekazać ważnego coś.
Idź zatem w górę przez ciemny las,
gdzie świerków korzenie chcą złapać nas.
Patrzysz przed siebie? Widzisz więc już
Za lasem jedno z tych płaskich wzgórz.
Olbrzymia przestrzeń tu się otwiera,
Widok przepiękny, aż dech zapiera.
Dookoła się rozejrzyj
Punkt dowodzenia-oczy przetrzyj.

Wyprawa po skarb w Kluczach umożliwi Wam
poznanie historii miejsc obok których przechodzimy
często nie znając ciekawych ich dziejów.
Kto słyszał o Starej gorzelni, leśniczówce czy
wyrobisku rud żelaza.
Podczas wędrówki waszym zadaniem jest
ułożenie hasła.

Opracowanie: Agnieszka Szarek i Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Kluczach Magdalena Tomsia, Swędzioł Justyna, Nicol Redel, Ola Morańska, Marta
Wołkiewicz, Agnieszka Mędrek, Oliwia Bury, Judyta Kocjan, Martyna Kopeć, Rafał Kuc,
Łukasz Liszewski, Paula Mosur, Weronika Mucha, Kamil Oczkowski, Aleksander
Piaśnik, Szymon Rosa, Maciej Rybak, Aleksandra Sperczyńska, Stanisław Szeląg, Anna
Zagała

Czas przejścia: ok.2 h

Tam gdzie dzwonek szkolny
dzwoni
i unosi zapach lasu pięknej
woni.
Zaczyna się szlak przygody
Czekają na Ciebie przeszkody.
Stań plecami do wrót szkoły,
by rozpocząć szlak wesoły.
Pierwsze kroki w lewo skieruj
wzdłuż ławeczek pomaszeruj.

Aleją drzew zmierzasz do drogi
Bacz uważnie na znaki turysto drogi,
Bezpiecznie mijaj ruchliwą uliczkę,
Po drugiej stronie znajdziesz kapliczkę
Robotnicy się przy niej modlili
Gdy rano do pracy wychodzili

Uczniowie na nich siadają

Teraz usłysz swoje myśli
A plusk wody ci się przyśni.
Od dawna źródełko to istnieje,
Za nim tablica widnieje.
Na niej napis-

policz, ile ich mają(_ _ _ _ _

Klucze _ _ _ _ _ _ _ Gmina,

__)

który o przylaszczce przypomina.
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Ze szkolnego placu dwa
chodniki wiodą
Wybierz ten z prawej, bo
pachnie przygodą.
Obrałeś dobry kierunek,
zaraz będzie posterunek.
To Komisariat Policji, skręć w prawo
Jak Ci się uda, oklaski – brawo!
Chodnikiem prosto się kieruj,
Jak dojrzysz znak, na pasy steruj

Mapa podłużny budynek zakrywa,
w nim kiedyś była gorzelnia prawdziwa.
To dziewiętnastowieczny zabytek techniki
Słynący kiedyś z wyrobów okowity.
W budynku starej
gorzelni dzieci
uczyli
Kiedy do Klucz
Niemcy przybyli.
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A za nimi coś niezwykłego:
Między kamieniami samotne drzewo stoi
Jak się nazywa zapisz powoli ( _ _  _ _ _ )
4

Gdy chodnikiem podążasz ku górze
Przyglądaj się otaczającej Cię naturze.
Przed aleją prowadzącą do drogi
Stoi dom służący pomocą
ubogim.

_ _  _ kolumny,
13

podpierają ten budynek,

Maszeruj
czterdzieści kroków,
Tylko nie rób
podskoków
Bo czeka Cię zakręt w prawo
Więc podążaj tak żwawo.

Teraz gęsiego drobimy
Bo wąską ścieżką chodzimy.
Brzozy schylone nad wodą
Zachwycą Cię swoją urodą
Przejdź przez mosteczek uważając
Zdrowia swego nie narażając.
W lewo skieruj swój wzrok
I tam tez postaw pierwszy  _ _ _ .
Brzegiem cieku wodnego kroczysz
I nad Staw Zielony skoczysz.
Trudno nam w wyrobisko kopalni rudy żelaza uwierzyć,
Myślisz, że można tu z dawnymi czasy się zmierzyć?

Obok dostrzeżesz komórki murowane,
a drzwiczki ze zbitych

___
1

są wykonane.
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Przed Tobą dom ,w którym odbywają się różne obchody
Jak ten budynek nazwano
Kiedy go już wybudowano
DOM

_ _ _ _ _ _ „Papiernik”
9

Gdy miniesz po drodze garaże,
boisko się potem ukaże
Piłkarze na nim od dawna trenują
Jaki Klub reprezentują? (_ _ _ 
14

Leśniczego to dawniej była enklawa

Teraz będziesz zaskoczony
Bo oto przed Tobą - Staw Czerwony
Ten staw zasługuje na takie miano,
Gdyż glinę tu kiedyś
wydobywano.
Wózki ze skrzyń zbijano
I tak ją transportowano.
Bardzo mężczyźni się
trudzili,
Dwoma torami glinę
wywozili.
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Widzisz schodki do Urzędu _ _  _ _ _ _ _ _ _

z komina unosił się dawniej dymek.
Wiadomość dla Ciebie ciekawa

Prosto maszerujesz
na schody celujesz .
W dół schodź powoli
Bo upadek bardzo boli.

_ _ _ )
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Napotkasz potem rozwidlenie dróg
Pamiętaj – lewa strona to Twój wróg
Prosto 140 kroków zrób,
Teraz trzymaj się lewej strony,
Bo zboczysz z kursu zawiedziony.

Tu wyrobisko to właśnie było
Niestety wszystko się zatopiło.
Rudne minerały tu wydobywali,
bardzo ciężko pracowali.
Teraz stawu sikorka z rodziną pilnuje
bardzo dobrze się sprawuje.
Jaki kolor budka jej ma?
Napisz ten kolor raz, dwa. (_

_____)
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Spójrz w lustro wody
Tam mały domek ma raczek młody.
Gdy go nie znajdziesz, nie martw się zbytnio,
Idź brzegiem stawu wąską ścieżynką
Dojdziesz do mostku nad kanałem,

_ _ _ _ _ __ _  _ trzy schody pokonaj całe.
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