
www.questy.com.pl

QUESTY 
Wyprawy Odkrywców 

Ponad 

200 
questów 
w całej 
Polsce!

Ruszaj po skarb! 
Przygoda czeka!

®

Program „Questy - 
Wyprawy Odkrywców” 
realizują:

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

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

Na końcu każdej trasy czeka na Ciebie SKARB:
 » pudełko z pamiątkową pieczęcią, którą możesz 

przybić w odpowiednim miejscu na ulotce,
 » jeśli używasz aplikacji mobilnej, w aplikacji zo-

baczysz także dyplom z pieczęcią.

ZBIERAJ PIECZĘCIE QUESTÓW:
 » kolekcję swoich pieczęci i ranking questowiczów 

możesz oglądać w aplikacji mobilnej i po zalo-
gowaniu na portalu www.questy.com.pl;

 » możesz także kolekcjonować pieczęcie w spe-
cjalnym Paszporcie Odkrywcy;

 » co pewien czas nagradzamy najbardziej aktyw-
nych questowiczów w konkursach!

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

Fundacja
Mapa Pasji

®

tylko aktualne, 

sprawdzone questy
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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.

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 200-stu

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    24  25  26  27 28  29

Miejsce na skarb:

Autorzy questu:

Mariusz Szczepanik, Dorota Karkusiewicz, Teresa Kamieniarz, 

Anna Margiel, Aleksandra Zawisza, Wiktoria Janiec, Ewa Wołoszyn, 

Małgorzata Kamińska-Żuber, Beata Sajecka, Agnieszka Kamieniarz, 

Iwona WojciechowskaKonsultacje:  

Krzysztof Florys i Anna Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji

Projekt graficzny: 

Anna Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji

Opiekun questu: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie 

tel. 15 875 51 12, e-mail: biblioteka.goscieradow@gmail.com

Więcej questów:
www.questy.com.pl

Z hrabią po Gościeradowie

Za figurą idź prosto przez mosteczek mały,

Zobaczysz przed sobą symbol wielkiej chwały.

Nie rozpędzaj się zbytnio, bo za mostkiem zaraz

Alejkę w prawo znaleźć się postaraj.

Na rozwidleniu nie zbaczając wcale,

Znajdziesz kapliczkę śliczną ku Maryi chwale.

Jej postać chroni daszek _ _ _  _ _ _ _ _  _ od spodu.

 
 

 
        12              1

Podejdź, obejrzyj ją z bliska, nie stój bez powodu.

Daszek z wierzchu dachówką kryty – to zobaczysz z boku.

Nie będziesz mógł oderwać od kapliczki wzroku.

Tutaj co roku w Dzień Dziecka wierni się spotykają

I pod opiekę Mateczki podopiecznych Domu oddają.

Idźmy dalej alejką, ale nie w kierunku bramy – 

Na lewo w głąb parku znów podążamy.

Zobaczysz znów za chwilę łuk triumfalny,

Uwierz mi, że jego budowa to pomysł był fatalny…

Starałem się dawno temu o rękę pewnej szlachcianki,

Lecz okazało się, że ona miała inne zachcianki.

Zbudowałem ten łuk dla niej, a ona mnie wyśmiała

I propozycji małżeństwa przyjąć nie zechciała.

Po tym zdarzeniu kobiety tak znienawidziłem,

Że samymi mężczyznami się otoczyłem.

Uważano mnie za ekscentryka i dziwaka,

Lecz o majątek dbałem, w przeciwieństwie do brata…

Łuk jest w kolorze _ _  _ _ _ _ . Ty idź dalej, Kolego,

 
 

      2

W kierunku budynku z muru pruskiego.

Przed nim skręć w prawo i wyjdź za parku bramę

Naprzeciwko zobaczysz domostwo ceglane.

To dom Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności,

Któremu w testamencie przekazałem całe moje włości.

W tysiąc dziewięćset _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ ósmym go 

zbudowano,                                  19          4

A w pałacu szpital dla ubogiej szlachty zorganizowano.

Takie było moje życzenie, więc tym się raduję.

Ty zaś idź do restauracji, która naprzeciw się znajduje.

Chcesz dostać skarb? Jeśli znasz hasło, to uda się.

Te słowa po łacinie widziałeś kilkakrotnie na trasie.

Res Sacra Miser to nazwa lokalnego Stowarzyszenia

Wspomagania Osób Niepełnosprawnych. Ja wiem to.

Podam Ci jeszcze, tak na do widzenia,

Polską wersję:

Tematyka:Spacerując questem po Gościeradowie, odwiedzisz 

najważniejsze miejsca związane z hrabią Suchodolskim i jego 

rodziną, dawnymi właścicielami tutejszych dóbr. 

Gdzie to jest:Gościeradów to urokliwa, otoczona lasami miejscowość 

położona w powiecie kraśnickim województwa lubelskiego 

przy drodze krajowej nr 74 na Wyżynie Lubelskiej.

Jak szukać skarbu:
Podczas tej przechadzki szukaj odpowiedzi na wierszowane 

zagadki, które dadzą Ci literki potrzebne do ułożenia hasła. 

Hasło wypowiedz na końcu trasy, by otrzymać skarb – pieczęć 

z symbolem wyprawy.  Początek wyprawy:
Wyprawę rozpoczynamy przy największej cmentarnej kaplicy 

– grobie hrabiego Suchodolskiego, na środku cmentarza 

w Gościeradowie Plebańskim. By tam dotrzeć, skręć z drogi 

krajowej nr 74 w kierunku Zdziechowic, miń most i kościół. 

GPS: 50.85859N 21.99849E
Czas przejścia: ok. 60 min

Fundacja Mapa Pasji

Questy w aplikacji

„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Hasło questu:
         1     2     3     4      5     6           7     8     9    10    11   

       12   13          14    15   16   17   18           19   20   21Miejsce na skarb:

Autorzy questu:Krzysztof Florys, Anna Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji
Ilustracje i projekt graficzny:Anna Jarzębska, Fundacja Mapa PasjiOpiekun questu:Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie 

z siedzibą w Polańczykutel. 13 469 24 95 lub 13 463 81 52
e-mail: goksit@esolina.pl; www.goksolina.plWięcej questów:www.questy.com.pl

Bóbrka historyczna i artystyczna

Za chwilę szukaj skrętu w lewo do góry,
Gdzie mogą wjeżdżać tylko mieszkańców fury.

Na wprost bunkier Mołotowa zobaczysz,
Co II wojnę światową pamiętać raczy.Podejdź bliżej, zobacz, jaka na nim mchu patyna

Zauważ, że tutaj _ _      _ _ _ szlak się zaczyna. 

 
 

      11Wróć do głównej drogi, lecz wcześniej nie przegap

Czerwonego szlaku, co pod Koziniec wbiega.Gdy skarb znajdziesz i sił zostanie Ci w nogach,

Wejdź na punkt widokowy, to piękna droga.
Na razie jednak wróć tam, gdzie kapliczka biała.

Wiesz, że jej historię znała niegdyś Polska cała?„Kapliczka pańszczyźniana” – tak ją nazwano,

Bo wedle legendy to tutaj zakopano
Księgę z listą powinności chłopów wobec pana

Która w 1848 roku została zlikwidowana.To nie koniec historii, bo w 1932 roku
Sowieccy komuniści nastraszyli chłopów,
Że panowie pańszczyznę próbują odkopać,
By do darmowej pracy znów zmusić chłopa.Chodziło tak naprawdę o poszerzenie drogi,

Lecz wśród mieszkańców powstał bunt srogi.
Doszło do zamieszek, kilka osób zginęło…
Tzw. „powstanie leskie” z tego się wzięło.Dziś kapliczka pięknie odrestaurowana

Stoi wciąż tam, gdzie została zbudowana.
Zajrzyj do jej wnętrza, a odpowiesz od razu:
Kto patrzy w oczy drugiej osobie z obrazu? 
_ _ _ _                 20

Do skarbu już droga naprawdę niedaleka!
Idź dalej prosto, miń zakręt, on tam czeka.
Po lewej zobaczysz parking i plażę nad zalewem,
Na zboczu      _ _ _ _ _ _ _ _ _ ławek, na wodzie pomost 

jeden.          2

Przy parkingu budka i kilka tablic z napisami:
„Zakaz      _     _ _ _ _” największymi czerwonymi literami. 

                17      21

Mamy nadzieję, że quest był dla Ciebie dobrą zabawą

Dotarłeś właśnie do jego końca. Brawo, brawo!

Teraz to już będzie bułka z masłem:
By znaleźć skarb, posłuż się hasłem!

Tematyka:
Quest prowadzi po najciekawszych miejscach Bóbrki 

koło Soliny, opowiada historię miejscowości, wspomina 

najważniejsze postacie, które były z nią związane, a także 

prezentuje miejsca, w których dziś można spotkać się z artys-

tami - malarzami, rzeźbiarzami, rękodzielnikami.Gdzie to jest:Bóbrka koło Soliny znajduje się w Bieszczadach, nad Jeziorem 

Myczkowieckim, w gminie Solina. Można tu dojechać drogą 

wojewódzką nr 895 z Myczkowa do Uherców Mineralnych.
Jak szukać skarbu:Quest jest trasą nieznakowaną w terenie, którą można iść 

w dowolnej chwili. Wystarczy uważnie czytać wierszowane 

wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać końcowe 

hasło prowadzące do skarbu - pamiątkowej pieczęci, którą 

można przybić w polu „miejsce na skarb”. Początek wyprawy:Quest rozpoczyna się na parkingu przed kościołem w centrum 

Bóbrki, przy tablicach informacyjnych. 
GPS: 49.4161036, 22.4493277Czas przejścia:ok. 1,5 godziny

Fundacja Mapa Pasji

Questy w aplikacji„Questy - Wyprawy Odkrywców” 

Gmina Solina
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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

Miejsce na skarb:

Autorzy questu:
Harcerki z 19 KLDH Kwiaty Nieba: Emilia Janik, Julia Krakowiak, 
Aleksandra Morawska, Oliwia Kinzhuber, Beata Serwatka, Ania 

Ślazyk, Kinga Dziadkowiec, Magdalena Maślanka

Ilustracje: A.Jarzębska, J.Krakowiak, 
A.Morawska

Konsultacje i projekt graficzny:
Anna Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji

Opiekun questu:
Fundacja Mapa Pasji, e-mail: biuro@mapapasji.pl, tel. 503 919 574

Więcej questów:
www.questy.com.pl

Śladem Ziuka 
po Krakowie 

– do niepodległości!

Ulica _ _   _ _ _ _ kiedyś tutaj była,
                12
Ale Rada M. Krakowa moim imieniem ją ochrzciła.
Na tablicy widzisz  _  _ _ _ pary żołnierzy, 
   19
Każdy z nich mężnie na wojnę bieży.

Przejdź na drugą stronę, dalej prosto, w głąb ulicy mojej.
Na rogu Czapskich masz następny punkt podróży swojej.
Ujrzysz tam tablicę z rzeźbioną podobizną moją,
Którą poświęcono polsko–_ _ _ _ _ _ _ _ _   bojom. 
               11

Dalej prosto. Z prawej mój pomnik podczas uroczystości
Odsłonięto w  _  _. Rocznicę odzyskania niepodległości. 
           23 
Na cokole stoję ja, patrząc na  _  żołnierzy
          25
Każdy z nich w ręce ciężką broń dzierży.

Podążajmy dalej wzdłuż głównej ulicy, 
Miniemy napis „SOKÓŁ” na białej tablicy.
Będziemy niemal u kresu tej przygody,
Gdy pojawi się muzeum zwane narodowym.

Prosto przez aleje, potem obok pomnika Wyspiańskiego,
Za Żaczkiem ujrzysz _ _  _  _ _ _ _ _ – Dom im. J. Piłsud-
skiego.             20
Podejdź bliżej, by historię przeczytać z tablicy.
Jeśli otwarte, więcej powiedzą Ci muzealnicy.

Gdy w 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa,
Z tego miejsca ruszyła I _ _ _ _ _ _ _ _   _ _  _  _  _ _ _. 
     5   15
To pierwszy polski oddział, który powołałem.
Choć było nas niewielu, to się nie załamałem. 

Patrol skautów w szeregach kompanii działał 
I taką odwagą każdy z nich pałał, 
Że odznakę pamiątkową im przyznałem: 
Krzyż opatrzony moim inicjałem.

Nadchodzi czas, by udać się po nagrodę.
W pobliżu znajdź Rotundę, już prawie gotowe.
Nieco dalej w głębi ulicy zobaczysz schronisko,
Podejdź tam, skarb jest już bardzo blisko!

Przed wejściem tablica, Ty na czytanie bądź gotowy:
W _ _  _  _ roku powstał Ruch Schronisk Młodzieżowych.
              24
Gdy hasło questu odczytasz, wejdź do środka.
Podaj je w recepcji, a nagroda Cię spotka.

Hasło to tytuł mojej pracy i rok jej powstania.
Zachęcam Cię bardzo do jej przeczytania!

Tematyka:
Quest opowiada o historii walki o niepodległość Polski. 
Przewodnikiem po wyprawie jest Marszałek Józef Piłsudski, 
który prowadzi po miejscach w Krakowie z nim związanych. 

Gdzie to jest:
Quest prowadzi po południowo-zachodniej części Starego 
Miasta Krakowa.

Jak szukać skarbu:
Quest jest trasą nieznakowaną w terenie, którą można iść 
w dowolnej chwili. Wystarczy uważnie czytać wierszowane 
wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać końcowe 
hasło prowadzące do skarbu – pamiątkowej pieczęci, którą 
można przybić w polu „miejsce na skarb”. 

Początek wyprawy:
Wędrówka rozpoczyna się przy wejściu do Katedry na 
Wawelu. Quest nie wymaga zakupu biletu do Zamku. 
GPS: 50.054581, 19.934878

Czas przejścia:
ok. 1 godz. 30 min

Fundacja Mapa Pasji

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Quest powstał w ramach projektu pt. „Wyprawy Odkrywców 
w poszukiwaniu historii”, dofinansowanego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

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.com.pl


