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QUESTY 
Wyprawy Odkrywców 

Około 

600 
questów 
w całej 
Polsce!

Ruszaj po skarby! 
600 gier terenowych

czeka na Ciebie!

®

Program „Questy – 
Wyprawy Odkrywców” 
realizują dwie fundacje:

 » w Polsce północnej i zachodniej (woj. dolnośląskie, opolskie, 
lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, 
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie):
Fundacja Calamita, www.calamita.org.pl
e-mail: info@questy.org.pl, tel. 512 312 215  

 » w Polsce południowej i wschodniej (woj. małopolskie, 
śląśkie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, 
mazowieckie, łódzkie):
Fundacja Mapa Pasji, www.mapapasji.pl
e-mail: mapapasji@questy.org.pl, tel. 601 698 175 

Na końcu każdej trasy czeka na Ciebie SKARB:
 » pudełko z pamiątkową pieczęcią,
 » dyplom z pieczęcią w aplikacji mobilnej.

MASZ JUŻ SKARB? GRAJ DALEJ!
 » swoje pieczęcie i ranking zobaczysz w aplikacji 

mobilnej i po zalogowaniu na questy.org.pl;
 » możesz także kolekcjonować pieczęcie 

w specjalnym Paszporcie Odkrywcy;
 » z kontem na portalu możesz również zdobywać 

odznaki PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców
 » regularnie organizujemy konkursy z nagrodami.

Skarb questu Więcej informacji:
www.questy.org.pl

®

tylko aktualne, 

sprawdzone questy

Zdobywaj questowe 

pieczęcie i odznaki!
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                              na www.questy.org.pl
byśmy mogli tworzyć więcej Questów!

WSPIERAJ NAS   

Fundacja
Mapa Pasji



Ruszaj po skarb!
Questy to BEZPŁATNE gry terenowe, które możesz 
przemierzać z ulotką lub ze smartfonem. Wystarczy 
udać się na „początek wyprawy” i zacząć czytać 
wierszowane wskazówki. 

W tekście znajdziesz:
 » ciekawostki, historie, legendy,
 » zagadki do rozwiązania,
 » wskazówki którędy iść. 

Gdy rozwiążesz zagadki,
odnajdziesz SKARB – 
wyjątkową pieczęć.

Zaloguj się na portalu, by 
potwierdzić ukończenie 
questu i podzielić się 
wrażeniami z wyprawy!

Bezpłatna aplikacja 
mobilna „Questy - Wy-
prawy Odkrywców” jest  
dostępna do pobrania 
w sklepie Google Play 
(dla systemu Android) 
i w sklepie AppStore (dla 
systemu iOS). 

®

Pobierz 
aplikację:
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Witam Cię serdecznie w Folwarku Toporzysko,
O tym miejscu opowiem Ci prawie wszystko.
Nazywam się Bachmat, mieszkam tu lat wiele,
Mój Pan jest tego Folwarku właścicielem.

Często po tutejszych pastwiskach gonię.
Już się chyba domyślasz, że jestem koniem?
Chętnie po całym terenie Cię oprowadzę,
Wszak jestem w grupie trzymającej tu władzę!

Jesteś na werandzie starej, drewnianej chałupy,
Którą tu przeniesiono i złożono znów do kupy.
To centrum Folwarku już od ponad dwudziestu lat,
W tym czasie przybyło w okolicy kilka innych chat.

Od małej leśniczówki nieopodal historia się zaczęła,
Którą grupa harcerzy z Krakowa od lasów wynajęła.
Harcerze na biwaki do niej przyjeżdżali,
W zamian sadzili drzewa i las sprzątali.

Mój Pan był wówczas druhem szczepowym.
W lecie rozbijał przy leśniczówce obóz namiotowy,
Powstała prowizoryczna stajnia, pojawiły się konie, 
A w końcu potrzeba, by działać nie tylko w sezonie.

Wtedy historia Folwarku naprawdę się zaczęła.
Sama leśniczówka niestety już dawno spłonęła.
U zarania mojemu Panu jeszcze nie towarzyszyłem,
Bo my, rumaki rzadko żyjemy niestety lat tyle.

Spójrz na stojące na werandzie figury drewniane,
Podczas pleneru rzeźbiarskiego zostały wykonane.
Stóp jednej z postaci ptaszek-zabawka pilnuje,
Wyżej zobacz, że   _  _ _ _ _ _    _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
tu się znajduje.  4            15

Obok zauważ postać z ciupagą, w Janosikowej czapie,
Która za pasem ma   _  _  _ _ _  _  _ _ . Odpowiedź łapiesz?
          21       12
Na rogu budynku jeszcze jeden drewniany zbójnik siedzi.
Wykonał go  _ _ _ _  _  _ _ _  _ . Z boku szukaj odpowiedzi.
     3  5

Zejdź z werandy, szukaj drogi między dwiema doniczkami.
Przyszedł już czas, bym poznał Cię z moimi kolegami!
Miń bramę, idź dalej, trzymając się prawej strony,
W półotwartych boksach zobaczysz głowy lub ogony.

Możesz pogłaskać po pyskach moich towarzyszy,
Lecz ich nie karm! Ich rżenie bez tego usłyszysz. 
Za boksami skręć w prawo do krytej ujeżdżalni,
Na którą możemy wychodzić wprost ze stajni.

Folwark Toporzysko

Jeśli masz szczęście, zobaczysz, jak tu pracujemy –
Z jeźdźcami na grzbiecie kłusujemy, galopujemy…
W Folwarku możesz uczyć się jazdy lub ją doskonalić.
Są tu świetni instruktorzy, muszę ich pochwalić!

Odwróć się i stań tyłem do wejścia na ujeżdżalnię,
Teraz idź prosto, po prawej będziesz mieć stajnię.
Nie przegap wejścia! Tu rywalizacja jest zdrowa.
Nad gablotą zielony napis:  _ _ _ _ _ _   _ _  _  _ _  _  _ _ .
              7         13

Wejdź do przedsionka, na wysokiej półce pod sufitem
Zobaczysz  _  _  _ _ _ _ _  w wielu zawodach zdobyte.
          9
Zaś pierwsze drzwi po prawej do  _  _  _ _ _ _ _ _  _   wiodą.
                  18     26
Możesz wejść dalej do stajni za instruktorów zgodą.

Mojego boksu szukaj po prawej, jest ostatni.
Jestem tu szychą i wiodę żywot całkiem dostatni.
Na drzwiach boksów są imiona moich towarzyszy.
Jest nas w Folwarku ponad pięćdziesiąt, słyszysz?

Obok imion widać też żywnościowe racje:
Ile owsa i siana jemy na śniadanie, obiad i kolację.
Dobrze, że inne zwierzęta nie lubią tego jeść,
Bo jest tu około dziesięciu kotów i psów sześć.

Skoro już tak dokładnie zajmujemy się liczbami:
Przenocuje tu 70 osób, część nad naszymi głowami.
W ciągu roku szkolnego mieszkają tu uczniowie
Szkoły Zawód Jeździec. O niej też coś Ci opowiem.

To pierwsza w Polsce taka szkoła, coś wyjątkowego:
Tu możesz uczęszczać do technikum jeździeckiego.

Wyjdź tymi samymi drzwiami i w prawo się kieruj.
Po lewej najstarsza stajnia. Do wejścia maszeruj.

Tutaj przeczytasz, że to stajnia  _  _  _ _ _ _  _  _ _ _ _ . 
             19           25

Największy tu ruch, gdy trwa akcja wakacyjna.
Do środka lepiej nie wchodź, bo tu stanowiska –
Jak wystraszysz kolegę, możesz dostać z bliska…

Wiedz jednak, że za tą stajnią jest coś jeszcze:
Odkryty basen tu działa, gdy nie padają deszcze!
W tym momencie nie szykuj się jednak do kąpieli,
Skręć w prawo w górę, gdzie ogrodzenie się bieli.

Za stajnią po prawej ujeżdżalnia „małą plażą” zwana,
Specjalnym dla naszych kopyt piaskiem wysypana.

Naprzeciwko po lewej natomiast się wynurza
Kolejna ujeżdżalnia, tak zwana „plaża duża”.

Tutaj na co dzień ciężko pod siodłem trenujemy,
A co jakiś czas także w zawodach startujemy.

Dlatego przy placu zobaczysz sędziowskie budki.
Jest ich  _  _  _ _ . Policz, to rachunek krótki.

                     16

Co roku w Folwarku liczne imprezy się odbywają,
Zawody w skokach, ujeżdżeniu, WKKW tu się rozgrywają.

Najważniejszy jest Danuty Marszałek-Waligórskiej Memoriał.
Była świetną instruktorką, nie ma jej z nami. Smutna historia.

Zawody militari także są tutaj co roku – 
Konkursy władania szablą, lancą, musztry i skoków.

Dlaczego tutaj? Chodź dalej, zaraz Ci opowiem.
Szukaj po lewej dwóch głazów pod brzozy listowiem.
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Odkryj 
historię, kulturę, 

przyrodę, legendy 
i tajemnice około sześciuset 

różnych zakątków Polski.  

Hasło questu:         1     2    3    4    5     6    7    8     9         10   11  12  13  14

                       15        16  17  18   19  20   21  22  23 
Miejsce na skarb:

Opracowanie questu: 
Tekst, ilustracje, projekt graf. 

Zespół Fundacji Mapa Pasji:

Krzysztof Florys, Adam Jarzębski 

Anna JarzębskaOpiekun skarbu:Zamek Tenczyn w Rudnie

e-mail: zamektenczyn@gmail.com

tel. 784 412 561

Więcej questów:www.questy.com.pl
            @questywyprawyodkrywcow

Niedaleko jest kamieniołom, byłeś tam. Dalej w las,

Nie zbaczaj! Zmiany kierunku przyjdzie wkrótce czas.

Wypatruj w prawo niebieskiego drogowskazu

Do punktu   _  _ _ _ _ _ _ _ _     _  _ _ _. Nie byłeś tam ni 

razu?               22 
 

            12

To Czarny Staw – znane okoliczne uroczysko,

Pół kilometra prostą drogą, całkiem blisko!

Wróć jednak do tej drogi i znów na zachód pruj!

Kolejne szlabany pokona prędki rower Twój.

Trasa trochę zakręci w lesie – objeżdżasz dokoła 

Tenczyński Park Krajobrazowy. Zamek jednak woła!

Jeszcze prosta i dotrzesz na skrzyżowanie dróg.

Odpocznij chwilę, jeżeli nie czujesz już nóg.

Z kapliczki błogosławi Cię   _  _ _ _ _  barwą lśniąca 

 
 

 
 15

Matka Boska. Wiesz, że jesteś blisko końca?

Pojedziesz w przeciwnym kierunku niż do Rudna.

Na poczwórnym rozstaju w lewo – to faza trudna.

Zaraz jednak z lewej jest znak wewnętrznej drogi.

Tobie wolno! Jedź do rozwidlenia w nastroju błogim!

Gdzie droga szeroko w literę „T” się rozkracza,

Kierunek w lewo, na zamek, quest Ci wyznacza.

Miniesz kaplicę, a dalej muzeum ściany cztery.

Na ścianie „Skarby   _  _ _    _ _ _  _  _ ” chwalą litery. 

 
 

       5 
                   16

Jest tu kolekcja agatów – skarbów tutejszej natury!

Jedź wciąż przed siebie. Widzisz już zamku mury?

Oto sławny Tenczyn – Tęczyńskich rodowa siedziba!

Często gościł Reja, Kochanowskiego – znasz ich chyba?

Przez rok mieszkał tu Długosz, a w lochach więźniowie.

W tym jeńcy krzyżaccy po Grunwaldzie – dopowiem.

W czasie Potopu Szwedzi skarbów tu szukali.

Zamek się poddał, jednak Szwed go podpalił.

Był odbudowany, lecz piorun pożar rozniecił

W wieku osiemnastym. Odtąd mur dziurami świeci.

Podobno w lochach wciąż są skarby, ale to mity.

Ty jednak skarb otrzymasz na końcu tej wizyty!

Pod kasą hasło wypowiedz, a jeśli jest zamknięta,

Wróć do agatów po głównej drogi zakrętach.

Tam też na dźwięk hasła skarb Ci się dostanie!

Odbij pieczęć i zwróć pudełko, inni czekają na nie.

Wielkim skarbem są widoki przy zamkowym murze.

Zasłużyłeś na nie! Szukaj też innych questów na Jurze.

Questy w aplikacji

„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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 km 4 godz.

Tematyka:Jest to wycieczka po Tenczynku i okolicach sławnego zamku Ten-

czyn, gniazda rodowego Tęczyńskich, mówiąca o historii tych ziem.

Gdzie to jest:Zamek Tenczyn znajduje się w Rudnie koło Krzeszowic, ok. 40 km  

na zachód od Krakowa, między autostradą A4 a drogą krajową 79.

Jak grać:Quest jest grą terenową dostępną w godzinach otwarcia Zamku 

Tenczyn w Rudnie (www.facebook.com/ZamekTenczyn/). Wystarczy 

uważnie czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać zagadki, by 

otrzymać końcowe hasło do skarbu – pamiątkowej pieczęci.

Miejsce startu:W Tenczynku, przed bramą do kościoła św. Katarzyny.

GPS: 50.114477, 19.615958

Tenczyn, Tenczynek... 
Podróż na Zamkową Górę

®

Edukacyjna

 gra terenowa

Quest opracowano w ramach projektu „Jurajskie Wyprawy Odkrywców”, 

realizowanego przy wsparciu Województwa Małopolskiego

Fundacja Mapa Pasji

sezon
 IV–X

Potwierdź swą obecność w skansenowej chacie,
Wiedz, że tu przewodnik stale czeka na Cię.

I chętnie Cię ugości, wiedzą się podzieli,
Czynne tu jest od wtorku do samej niedzieli.Miejsce na skarb:

Inne góralskie questy:www.skarbygorali.pl

Questy w całej Polsce:www.questy.com.pl

Kropla historii Sidziny

Bo jedna utopi, druga zbałamuci,
Rozkocha, uwiedzie i do wody wrzuci.Takie to panny nad młakami przebywały,

I od czasów pradawnych boginkami się zwały.
Nieco dalej z lewa   _   _  _ _  _  _ Ci się kłania
 

 
  2    4         20

I do złych uczynków każdego nakłania.Opodal jest Płanetnik  _  _  _ _ _ _ _  _  _  opasany,

 
 

           14                12
Ściąga pioruny na wieś i nie jest lubiany.
Deszcz i błyskawice na ziemię sprowadza,
Lecz dzwonek z dzwonnicy bardzo mu przeszkadza.Jesteś na placyku wójtowskiej dziedziny,

Masz możliwość poznać, co panie z Sidziny
Z(e) lnem przed laty u nas wyprawiały,
I jako się dawniej we wsi odziewały.Zagrodę wsi zarządcy wszyscy wokół znali,

Do szanowanego wójta po pomoc chadzali.
W środku jest liczydło i wójtowskie łoże,
A na ścianach liczne wizerunki Boże.Następnie dzwonnica, _ _ _  _  _ _ _ _ _  _   zwana,

 
 

 
5   22

Na chwałę Matki Boskiej często używana.
Niewielka budowla, wielką moc skrywać miała,
Burze i pioruny od wsi podobno odganiała.Z malowniczą kopułą i dzwonem u góry,

Dzwon ten niósł modlitwę i przepędzał chmury.
Czas na „Anioł Pański” wyznaczała codziennie.
W moc jej przez wieki wierzono niezmiennie.Stań więc u dzwonnicy i też zmów paciorek,

Za chwilę, Podróżniku, zbierzesz nagród worek.
Niechaj wszyscy, co tu doszli, szczerze się weselą,
Skarb ukryty jest wszak tam: 

Hasło questu:

 1    2    3    4    5       6    7    8        9   10   11   12  13  14   15  16  17      18  19   20  21  22Skoro skarb już zdobyty i quest rozwiązany
To na inne Wyprawy Odkrywców wszystkich zapraszamy!

Aplikacja Skarby Górali: 

Questy - Wyprawy Odkrywców: 
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Fundacja Mapa Pasji

Autorzy questu:Emilia Ceremon, Ewa Chorążak, Jadwiga 
Czarny, Jadwiga Kostka, Dorota Krawczyk, 
Jadwiga Sułocha, Ewa Sutor, Anna Tempka, 
Danuta Tempka, Jadwiga Tempka, Rozalia 
Tempka, Tadeusz Uczniak, Aniela Zawora Konsultacje:Krzysztof Florys, Adam Jarzębski

Fundacja Mapa PasjiIlustracje: Dominik Czarny, Danuta TempkaOpiekun questu:Skansen w Sidzinie. Muzeum Kultury Ludowej
@: skansensidzina@interia.pl, tel. 501597208
www.skansen.bystra-sidzina.net

An
dr

oi
d

iO
S

Tematyka:
Quest prowadzi po Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie i jego 

najbliższej okolicy, ukazując dzieje zabytkowych budynków oraz 

tradycji i wierzeń, które wypełniały życie miejscowych górali.  
Jak szukać skarbu:Quest jest czynny w godzinach otwarcia Muzeum Kultury 

Ludowej w Sidzinie (z questem wstęp bezpłatny!). Wystarczy 

uważnie czytać wskazówki i rozwiązywać zagadki, by otrzymać 

końcowe hasło prowadzące do skarbu – pamiątkowej pieczęci.
Początek wyprawy:Przy kapliczce obok przystanku busów, gdzie ul. Bińkówka łączy 

się z drogą skręcającą na pn-wsch. GPS: 49.619380, 19.699497
Czas przejścia: ok. 40 min

QUEST- Wyprawa Odkrywców

Odkryj skarby Babiogórców!Górale Babiogórscy mieszkają po północnej stronie Babiej Góry. Można ich spotkać przede 
wszystkim w Zawoi i Skawicy, ale 
ich wpływy sięgają na północy do Suchej Beskidzkiej i Makowa Podhalańskiego, a na wschodzie 

aż do Jordanowa. Słyną przede wszystkim z tradycji pasterskich.

Zawoja

Jabłonka

Mszana 
Dolna

Babiogórcy

Hasło questu:

 1        2   3    4    5    6   7    8    9      10  11  12     13 14  15  16 17  18  19  20

                  21     22  23  24  25 26  27  28  29                  SZYFR

Miejsce na skarb:

Autorzy questu:
Dominika Bobola, Ryszard Błaż, Witold Błaż, Michał Dąbrowski, Andrzej 

Józefczyk, Katarzyna Małkuch, Rafał Rajchel, Rafał Szmyd, Lucyna Węgrzyn, 
Anna Wulw 

Rysunki: Kamil Lewtak

Konsultacje i opracowanie graficzne:
Anna Jarzębska, Krzysztof Florys

Właściciel questu:
Stowarzyszenie Inicjatywy, Haczów 583
e-mail: kontakt.inicjatywy@gmail.com, tel. 694 748 767

Opiekun questu:
Drużyna Harcerska „Płomyki” Haczów

Więcej questów:
www.questy.com.pl

Cmentarz haczowski zaraz za drogą się mieści.
Jest świadkiem wielkich smutków, licznych opowieści.
Przejdź bezpiecznie przez pasy i prosto drogą.
Szukaj głównej cmentarza bramy. Tuje Ci pomogą.
Wejdź na wprost aleją, miń nową kaplicę
I kieruj się w prawo w starej okolice.

Zobaczysz tam stary krzyż koloru piaskowego.
To grób nauczyciela  _ _ _ _ _ _   _  _  _ _ _  _  _ _ _ . 
                     22              17
Był to pierwszy w Haczowie nauczyciel kwalifikowany.
Uczył w XIX wieku, przez mieszkańców był uwielbiany.

Dalej po prawej ostatni w rzędzie stary grobowiec
Należy do _ _ _ _  _  _ _ _ _ -Urbańskich, napis Ci to powie. 
   15
Pamiętasz to nazwisko? To dworu właściciele.
Na queście dowiedziałeś się o nich już dziś wiele.

Idź teraz w lewo do rogu ogrodzenia.
Tam furtka. Masz jeszcze kilka miejsc do zobaczenia.
Główną drogą w lewo, tam szkoła czeka
Imienia  _ _ _ _    _  _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ , sławnego 
człowieka.              16                   5

Dokonał on odkrycia złoża  _ _  _  _   _ _ _  _  _ _ . 
            12                     13
Wie to każdy, kto tutaj w szkolnej ławce siedzi.
Nazwisko Wyżykowski już na queście spotkałeś.
Jan i Stanisław to bracia. Czy o tym wiedziałeś?

_   _ _  _  _ _ _ _  św. Józefa jest po drugiej stronie. 
 3            14
Od 100 lat siostry dzieciom podają pomocne dłonie.
Idź dalej prosto, po lewej remiza strażacka.
Od 1904 straż gasi ogień, co pojawia się znienacka.

Dojdź do pasów i przejdź na drugą stronę.
Nowy kościół ukaże Ci się w pełnej odsłonie.
Na fasadzie widzisz (ile?)   4   nisze z postaciami.

Od lewej bł. J.  _  _ _ _  _  _  _  otoczony modlitwami. 
               4             25  23   

W ołtarzu głównym pieta5, rzuć na nią okiem.
Legenda głosi, że przypłynęła tu Wisłokiem.
Brawo! Rozwiązałeś już wszystkie zadania.
Zabieraj się teraz do matematycznego działania.

Wszystkie cyfry z pól okrągłych dodaj do siebie, 
Pomnóż przez 25 i odejmij 8. To jest szyfr dla Ciebie!
Odczytaj hasło złożone z odgadniętych liter,
Dowiesz się, gdzie pudełko z pieczęcią jest ukryte.

________
5 Pieta to tradycyjne przedstawienie Maryi z Chrystusem zdjętym z krzyża.

Aplikacja „Questy 
- Wyprawy Odkrywców” 
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Tematyka:
Na queście poznasz histo-

rie haczowskich bohaterów 

1918-1921 walczących o nie-

podległość Polski. Odwie-

dzisz też piękny drewniany 

kościół gotycki wpisany na 

listę UNESCO. Więcej na: 

www.historycznyhaczow.pl.

Historie bohaterów
z perłą architektury w tle

Jak szukać skarbu:Gra jest czynna zawsze. Idź na start. Uważnie czytaj tekst i rozwiązuj zagadki, by rozszyfrować końcowe hasło, które doprowadzi Cię do skar-bu – pamiątkowej pieczęci!

Gdzie to jest:
Haczów leży w woj. podkarpac-kim, ok. 15 km na wschód od Krosna, w pobliżu drogi krajowej nr 19.

Start questu:
Przy drewnianym 
kościele w Haczowie. 
GPS: 49.670367, 
21.889701

1h 30min

Fundacja Mapa Pasji

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

Zadanie „Haczów Quest - graj, szukaj skarbu i zwiedzaj Ziemię Brzozowską!” współ-
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-

ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ulotki z questami są dostępne:
 » w wybranych punktach 

informacji turystycznej, 
muzeach i ośrodkach kultury,

 » w formie plików pdf do 
samodzielnego druku na 
portalu www.questy.org.pl


