Tajemne ścieżki miast
Witam Ciebie Czcigodny Wędrowcze!
Nazywam się Zenon Wilk. Jestem detektywem i od lat wielu zajmuję się odkrywaniem tajemnic
międzyleskiej okolicy. I choć sporo zagadek udało mi się już rozwiązać, to nadal nurtuje mnie wątek
zniknięcia z regionu niebywałej atrakcji, którym
był przechowywany w kościele, w Nowej Wsi, welon słynnej francuskiej królowej - Marii Antoniny.
Wiele trudu i lat kosztowało mnie zdobywanie informacji, co tak naprawdę się stało z tą słynną
woalką. Zbierane pieczołowicie przeze mnie szczątkowe dane i poszlaki wskazują, że obecne miejsce
przechowywania welonu zakodowane zostało na obszarze Międzylesia. Będąc o krok od rozwiązania
zagadki, natrafiłem bowiem na tajemniczy rysunek, którego odczytanie pozwoli na uzyskanie nazwy
miejscowości, w której ponoć welon się znajduje.
Niestety, wiekiem już zmęczony, nie jestem w stanie doprowadzić swego śledztwa do końca. Tobie
Drogi Wędrowcze powierzam zatem rozwązanie tej zagadki, tajemniczy znak do rozszyfrowania
załączając. Pamiętaj - tylko dzięki Tobie sekret może wkrótce ujrzeć światło dzienne!
Powodzenia!
Zenon Wilk

Słynna królowa Francji - Maria Antonina, idąc dnia 16 października
1793 roku na ścięcie głowy gilotyną podarowała spowiednikowi
l'Orme swe nakrycie głowy. Wykonany z wyśmienitej koronki brabanckiej, welon ma jedynie... 3,31 metra długości! Obdarowany duchowny zapisuje cenny podarek testamentem opatowi augustiańskiemu
z Wrocławia, Johanowi Straubachowi. Na skutek przeprowadzonej
w 1810 r. sekularyzacji dóbr kościelnych, welon za 37 talarów staje
się następnie własnością niejakiego Seydela. Dzięki jego spadkobiercom nakrycie głowy trafia z kolei do Krzydliny Małej koło Wołowa.
Tamtejszy proboszcz przekazuje wkrótce welon swemu przyjacielowi,
proboszczowi Roztok. Ten ofiaruje woalkę do kościoła w Nowej Wsi.
Niestety, wiszący sobie spokojnie w kościele unikatowy welon ginie
w 1958 r. w niewyjaśnionych okolicznościach...

w ponumerowane pola wpisuj
litery, które udało Ci się
rozszyfrwać wg podanych kluczy

Międzylesie

Zainteresowany?
Zeskanuj więc
telefonem swój
pierwszy kod QR
i ruszaj w drogę!



Miejsce na pieczęcie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
13

14

B

Abyś Wędrowcze mógł podążać tropem myśli ukrytej, musisz posiadać telefon komórkowy (smartfon) z aktywnym dostępem
do sieci Internet. Twe urządzenie winno posiadać także zainstalowaną aplikację, umożliwiającą skanowanie i odczytywanie
kodu QR. Twój telefon nie posiada takiej aplikacji? - nic nie szkodzi! Wystarczy, że połączysz się poprzez Internet z naszą
stroną http://www.ladekzdroj.pttk.pl/gra i z pomocą umieszczonych tam odsyłaczy, będziesz mógł pobrać bezpłatną aplikację
dla swego telefonu. Przy okazji sprawdzisz, czy Internet w Twym urządzeniu działa poprawnie...
Pamiętaj! Kiedy już poprawnie zainstalujesz niezbędną aplikację, zaopatrz się jeszcze w coś do pisania. Długopis lub ołówek
nie raz okażą się przydatne!
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