
TEMATYKA
 Quest „Spacer po centrum Ojcowa” pomoże odkryć Ci 
tajemnice Ojcowskiego Parku Narodowego. Oprowadzi 
Cię on po najważniejszych zabytkach. Poznasz miejsca, 
które przybliżą Cię do poznania historii oraz będziesz 
mieć okazję zobaczyć bogactwo naturalne tego 
miejsca. Korzystaj z kodów obrazkowych QR 
umieszczonych przy obiektach.

CZAS TRWANIA: 40 min

JAK SZUKAĆ SKARBU?
 Podczas wędrówki będziesz poszukiwać hasło-klucz. 
Odnajdziesz dzięki niemu Skrzynię Skarbów z Księgą 
Wypraw, dzięki której upamiętnisz swoją podróż 
pamiątkowym wpisem. W skrzyni znajduje się również 
pieczęć, którą możesz odbić na ostatniej stronie karty 
questu jako dowód ukończenia szlaku. Aby otrzymać 
skarb wypowiedz prawidłowe hasło pracownikowi 
restauracji. Wyprawę należy rozpocząć na mostku 
prowadzącej do figury Matki Bożej Niepokalanej w 
skale Prałatki.
 Quest dostępny jest przez cały rok.

              Udanej wyprawy!

S T A R T !!
Stoisz przy skale zwanej Prałatką,
W grocie figura z    12  _   _  _       _  _  _  _  _. 

Pod nią tablica, gdzie w trzecim rzędzie
gdzie 18-sta litera siódmą do hasła będzie.

Przez mostek przejdź, na lewo skręć
Dreptać przed siebie jest w Tobie chęć.
Srebrna kopuła po prawej stronie,
To meteorologów tajemnice zawodowe.

W wąską ścieżkę naprzeciw zejdź,
Ona do źródła zaprowadzi Cię.
W nim ukryte są marzenia.
Wrzuć monetę dążąc do ich spełnienia.

U ujścia dróżki w zagłębieniu skalnym
Znajduje się źródło o kształcie banalnym.
Patronem owego zbiornika wodnego
Jest święty Jan pochodzenia czeskiego.

Po schodkach w górę skacz
I na lewo prędko patrz.
Zobaczysz Kaplicę Na      2   _   _      6      13     14 

Która jest od wieku w modzie.
 
Wtem prosto na przód kierunek obieraj
I litery kolejno do swego hasła zbieraj.
Po prawej ogromna, piękna polana
Nazwano ją niegdyś “Goplana”.
 
Zaraz za nią skrzyżowanie
Idź wnet prosto, aż przystaniesz.
W lewo się obróć, a zobaczysz wapienne skały,
w której skorupiaki od lat się klimatyzowały.

Na lewo zobaczysz mostek mały
Drogą _ _    4     8 _   3 _ _ _ prowadzącą do miasta Skały.

Te atrakcje dziś nie dla Ciebie,
W stronę białych domów pójdziesz przed siebie.

Popatrz w prawo – drzewo przez dom obrośniete
towrzyszy parkingowi, 
nad którym ojcowski zamek na górze stoi.
Gdy zakończysz questowanie, 
rozpocznij jego zwiedzanie.

Zatrzymaj się na niewielkim moście
Gdzie rzeka sobie skręca skośnie,
Możesz odwiedzić nowiutkie toalety
Wkomponowane w skał komplety.



Obracając się na pięcie,
Spójrz na znak, gdzie polski orzeł będzie.
Widnieje pod nim znak zakazu. 
Przeczytaj napis, a literki masz od razu:
  _   _   _   _   _   _   _   _               _   _     11  _     

                                      _   _      5   _   _   _   _   _ 

Przekraczając tenże zakaz wjazdu,
Miń hotel będący niegdyś obiektem rosyjskiego najazdu.
Wejdź w ławek pełną alejkę
Ładnie ogrodzoną przez czarną barierkę. 

W kierunku przeciwnym do zamku
Kieruj się naprzód mój bratanku.
Do budynku po prawej koniecznie zawitaj
Skarby przyrody oglądnij i o nich poczytaj.

Gdy opuścisz muzealne mury,
idź dalej w prawo aleją.
U kresu tej niedługiej drogi
Przekrocz „Piwnicy pod 
    _   _      10   _  _  _      7   _      1  _   _” progi.

Restauracja Twego skarnu broni,
Podaj hasło kelnerce co szklankami dzwoni.
Kelnerki restauracji klucz do skarbu chowają
I gdy ktoś zapyta chętnie go podają.
Po zakończonej wędrówce znajdź minut kilka
Na herbatkę, bo należy Ci się odpoczynku chwilka.

              HASŁO – KLUCZ 

MIEJSCE 
   NA ODBICIE PIECZĘCI

Twórcy questu: Uczennice klasy turystycznej Zespołu Szkół i
Placówek Oświatowych w Skale:Sylwia Łudzik, Magdalena 
Mikuła, Judyta Gugulska, Katarzyna Romańczyk, 
Małgorzata Łazowy, Opiekun: mgr Anna Dobrzycka

www.lo-skala.edu.pl
Konsultacje: mgr Krzysztof Florys –  Fundacja Miejsc i Ludzi
Aktywnych, Kraków,    www.mila.org.pl
Opiekun wyprawy: Z SiPO w  S kale

GDZIE TO JEST?
Ojcowski Park Narodowy znajduje się w 
województwie małopolskim, w gminie Skała. Ojców 
umiejscowiony jest około 23 kilometry na północny - 
zachód od Krakowa.

JAK DOJECHAĆ?
 W sezonie letnim istnieje linia komunikacyjna 
Kraków-Ojców. Jest również możliwość 
skorzystania w połączenia Kraków-Skała, Kraków-
Wolbrom, Kraków-Olkusz. Korzystając z tej 
alternatywy należy wysiąść w Skale i podążać 
„Drewnianą Drogą” lub wzdłuż ul. Błogosławionej 
Salomei, aż do centrum Ojcowa. Droga ta pieszo nie 
zajmie Ci więcej niż 20min. Wybierając podróż 
samochodem należy pozostawić pojazd na parkingu.


