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Gdzie to jest?
Glinna – wieś w województwie zachodniopomorskim, w po-
wiecie gryfińskim. Gmina Stare Czarnowo.

Jak dojechać?
Z drogi krajowej nr 10 w Szczecinie-Płoni należy zjechać w kie-
runku Pyrzyc (ulica Przyszłości i dalej Pyrzycka), następnie za 
zjazdem na Kołbacz należy skręcić w prawo w kierunku Stare-
go Czarnowa. Glinna leży przy drodze nr 120, około 5 km za 
Starym Czarnowem.

Początek questu:
Na początku wsi, przy wjeździe od strony Starego Czarnowa. 
Przy drodze nr 120, która biegnie przez całą wieś, tam, gdzie 
po prawej stronie znajduje się drogowskaz do ogrodu den-
drologicznego i Niemieckiego Cmentarza Wojennego.

Czas przejścia: ok. 60 min

 Quest powstał na zlecenie Stowarzyszenia „WIR”  
- Wiejska Inicjatywa Rozwoju - 2018 r.

Wydawca:        dudowie.pl Małgorzata Duda

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana na zlecenie Stowarzyszenia „WIR” 

- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego 

w ramach  inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020.
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KRZYŻÓWKA

1. Stare ............... – siedziba gminy.
3. Inaczej ogród dendrologiczny.
4. Miasto, z którego przywieziono na cmentarz w Glinnej szcząt-
ki ponad 2000 cywilów.
7. Zwierzęta, przed którymi trzeba zamykać bramę cmentarza.
10. Powiat, na terenie którego leży Glinna.

Znaczenie haseł 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 uzupełnisz na podstawie 
questu.

Na koniec – od późnej wiosny do wczesnej jesieni,
gdy ogród tutejszy barwami się mieni,
możesz go zwiedzić
i zachwycić egzotycznymi gatunkami.
Bo unikaty na skalę kraju naprawdę tu mamy.
A gdy jesień i zima, plucha i błoto,
pod dachem przy ognisku zasiądź z ochotą.
Ogrzej się w jego blasku i bliskości przyrody.
I krzyżówkę rozwiąż! Już jesteś gotowy!



Zachodniopomorski
Quest Regionalny

Glinna to malownicza pomorska wieś,
która słynie z bliskości przyrody.
Dzisiaj zwiedzimy ją z questem naszym.
Czy jesteś do wędrówki gotowy?

Spacer zaczynamy przy głównej ulicy,
drodze numer 120, co wieś całą przecina.
Z tej drogi skręcamy w boczną dróżkę,
którą wskazuje drogowskaz: „NADLEŚNICTWO ……………”. [5]

I już jesteśmy na terenie parku krajobrazowego,
co chroni piękno krajobrazu tego.
Gdy spotkasz przy drodze tabliczkę,
i przeczytasz, jak park się nazywa,
uzupełnij niżej nazwę,
może ta informacja ci się przyda.
……………………… [14] PARK KRAJOBRAZOWY
PUSZCZA …………………………………………… [6]

Ale ten teren też jest chroniony
jako OBSZAR NATURA 2000.
Odszukaj również i taką tabliczkę
i spisz informacje tam występujące.
OBSZAR NATURA 2000
………………………….. [11] BUKOWE

Droga, którą podążasz,
Glinieckim Brukiem jest nazywana.
Ta nazwa po prostu od jej nawierzchni
została kiedyś nadana.

Idziesz, mijając proste białe brzozy,
aż dojdziesz do pięknej czerwonej stodoły,
wybudowanej w konstrukcji ryglowej,
która tuż obok drogi stoi.

Przed nią skręt w lewo do leśnictwa siedziby,
zaś po prawej przed bramą – kamień prawdziwy.
Na kamieniu napis w dwóch językach nas informuje,
że za bramą Niemiecki Cmentarz Wojenny się znajduje.
Zanotuj poniżej, jaką Stare Czarnowo niemiecką nazwę miało,
żeby to słowo zapisane później ci się przydało.
………………………………………… [13]

Kiedy wejdziesz już za bramę,
zamknij ją starannie za sobą,
bo dziki, co ziemię by zryły,
na cmentarz wchodzić nie mogą.

Zaraz za bramą po prawej 
znajdziesz tablicę w językach trzech.
Poszukaj na niej cytatu o mogiłach
i sprawdź, kto te słowa kiedyś rzekł.
„Mogiły wojenne nawołują do pokoju”
Albert ……………………………………. [9]

Cały ten cmentarz od roku dwutysięcznego budowano.
Żołnierzy niemieckich z drugiej wojny
wielu tu pochowano.
Wcześniej w Szczecinie na cmentarzu spoczywali,
lecz późnej tutaj przewiezieni zostali.
Zaraz za bramą znajdziesz słupek z uchwytami.
Niech nie kojarzy ci się on
na przykład ze śmietnikami.
Bo gdy za uchwyt pociągniesz śmiało,
w środku znajdziesz ulotek niemało
– z cmentarza planem i informacjami,
by łatwiej się poruszać pomiędzy grobami.

Idź prosto ścieżką stąd w stronę krzyża.
Lecz zboczyć możesz na chwilę z tej drogi
i przyjrzeć się płytom stojącym po lewej,
niczym żołnierzom w szeregu. A spokój błogi
na cmentarzu tym panuje.
Nikt snu wiecznego im nie zepsuje.

W części cmentarza po prawej 
cywilów pochowano. 
Mimo prowadzonych prób wielu
nikogo z nich nie zidentyfikowano.
Szczątki ponad dwóch tysięcy osób
w 2008 roku w Malborku znaleziono,
kiedy prace budowlane
w tym mieście prowadzono.
Wiemy tylko, że w czasie drugiej wojny zginęli.
Nie wiemy, kim byli i ile lat mieli.
Wspomnij ich choć przez chwilę
w momencie modlitwy lub zadumania,
a potem spacerkiem przez mostek
idź na ciąg dalszy zwiedzania.

Za bramą cmentarną w prawo
w głąb parku szlakiem idziemy.
Ale teraz w stronę ogrodu
dendrologicznego się kierujemy.
Czyli na rozstaju skręcamy w lewo,
trzymając się szlaku czerwonego.

Wreszcie w okolice ogrodu docieramy.
Po lewej mnóstwo informacji przyrodniczych mamy.
Po prawej w głębi, za parkingiem,
znajdziesz miejsce na ognisko,
ale to nie koniec wędrówki,
to jeszcze nie wszystko!

Po prawej stronie dużej wiaty, 
za mostkiem i strumykiem małym,
dla wygody turystów tablice powstały. verte!

Zawierają skrócone „Leśne ABC”,
byś wiedział, jak w lesie orientować się,
jak czytać w zielonej księdze,
co Matka Natura mówi nam.
Czy dużo o lesie wiesz?
Przekonaj się sam!
Która ropucha nie skacze, lecz biega?
…………………………………………….
Czym pachnie broniąca się grzebiuszka ziemna?
……………………………… [12] (w krzyżówce wpisz w mianowniku)
Który płaz konkurs piękności wygrywa?
…………………………………………… [2]
I która żaba jadana przez Francuzów bywa?
żaba …………............... [8]
Który płaz ma jad trujący dla człowieka?
…………………………………………..
Czy wszystko odgadłeś? Jeszcze krzyżówka czeka…

Gdy całą odgadniesz,
to w pionie się ułoży
imię i nazwisko leśnika,
co ogród tu założył.
Żył w wieku dziewiętnastym,
miłośnikiem tej puszczy był,
wytyczał tu szlaki, sadził drzewa
i zginął tu, gdzie żył.


