
Przy „Źródle Miłości” jest hasło magiczne,
które do picia wody daje Ci wytyczne.
Po wypiciu wody organ „napełnimy”,
którego pierwszą literę do hasła wstawimy.   
                 3
Szukaj fioletu na wykresie kołowym,
mała literka wejdzie ci do głowy,   
           7
dopiszesz ją do hasła, aby skończyć questa,
będziesz wiedział już wszystko o naszych mofetach.

Wróć do potoku, słup Ci drogę wskaże,
przy meteo skręć w lewo, nie wpadaj w wiraże.
Ściana modrzewi rozlewnię zasłania, 
idź wzdłuż nich gdzie wodospad się wyłania.
 
Gdy wodospad zaszumi głośno
ruszaj wzdłuż bariery ostro.
Idąc przy barierce skup się kolego,
policz wszystkie słupki, nie pomiń żadnego.

W połowie liczenia zrób sobie przerwę małą,
obróć się dookoła a dostaniesz literkę wspaniałą.
W oddali na żółtej tabliczce cyfra się znajduje,
jej czwarta litera łamigłówkę hasła rozwiązuje.   
               1
Licz słupki, o ostatni oprzyj się plecami,
a skarb wnet ujrzysz własnymi oczami.
Od słupków odejmij kręgi, które widziałeś,
dodaj sześć i liczbę kroków do skarbu otrzymałeś.

Litery wpisz obok siebie, które odszukałeś:
         
 1       2      3      4       5      6      7      8      9     10
jest to opis zjawiska, które dziś już widziałeś. 
Lotne składniki z ziemi wychodzą ładnie,
na wodzie ślady i głosy robią przykładnie.

Jest to dowód na to mój drogi,
że aktywność wulkaniczną czują Twoje nogi.
Skarb kolego ukryj ostrożnie z powrotem,
przykryj go dla innych wędrowców na potem.

W regionie tylickim atrakcji różnych nie brakuje,
przejdziesz wszystkie questy – sam ich zasmakujesz.
Historyczne zdarzenia, czarownice , wyprawy, 
legendy o zbójnikach, niech więc, kto ciekawy
szybko do nas przybywa, choćby na piechotę
jak niegdyś wędrowali - jeśli ma ochotę.
Dobrze go ugościmy,  kwater tu niemało
i kuchnia w naszych domach zawsze doskonała.

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie tego do Opiekuna 
Wyprawy

lub do Koordynatora Programu!   
Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Teksty: Uczestnicy warsztatów w dniach 17-18.10.2012 - Dorota 
S., Janusz K., Daniel L., Bernadeta Z., Justyna K., Renata B., Maria K., 
Violeta C., Agnieszka O., Barbara R., Elżbieta Z., Tadeusz J., Jan S., Piotr 
K., Juliusz J., Magda B, Janina J., Anna W., Krzysztof Sz. Oraz uczniowie 
SCESZ w Tyliczu.
Rysunki i mapa: Bernadeta Zygmunt., Elżbieta Zięba. 
Opiekun Wyprawy: Janusz Kieblesz, ul. Kazimierza Wielkiego 23 
Tylicz, tel. 503 325 770
Konsultacje: Anna Woźniak - Fundusz Partnerstwa, Krzysztof Szustka 
– trener Questingu

Quest powstał dzięki wsparciu fundacji Fundusz Partnerstwa z 
Krakowa w ramach projektu „Chrońmy wodny skarb Beskidu” 
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.

Podążaj wydeptaną ścieżką pośród trawy,
w dole zostaw paprocie, idź dalej, nie trać zabawy.
Dojdziesz do zarośniętego wąwozu czy drogi,
przedostań się przez niego, ostrożnie, nie skręć nogi.

Gdy w wątpliwości  wędrując wpadniesz,
po białych strzałkach trasę odgadniesz.
One kierunek  marszu łatwo Ci wskazują,
na różnych drzewkach się znajdują.

Wzdłuż wąwozu wśród drzew ruszaj brachu,
gdzie stoi skrzynia meteo o białym dachu.
Przy siatce trzymaj się kolego prostej drogi,
a do źródła doprowadzą Cię Twoje nogi.

Zanim ugasisz w nim swoje  pragnienie,
czeka cię jeszcze niewielkie wyzwanie.
Pokonaj wartki potok, przeskakując żwawo,
jesteś blisko celu, tak trzymaj dalej, brawo.

Za potokiem dojdź do drogi i skręć w lewo,
znajdziesz tam „wypoczynkowe drzewo”.
Tu „Woda Miłości” spod ziemi wypływa,
dodaje wigoru, więc zdrowia przybywa.

Źródełko jest urocze, ładne i zadbane,
woda w nim bardzo smaczna, wszystkim dobrze znane.
Są jej niezliczone, zdrowotne  zalety,
piją ją niemowlęta, starcy i kobiety.

Leczy przepracowane wątroby, żołądki i nerki,
magnez poprawia nastrój, rozwiewa rozterki,
wapń co kości buduje chroni od urazów,
ratuje też z obrzęków, ukąszeń owadów.
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„ Mofety i wodne skarby Tylicza”
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Quest – Wyprawa Odkrywców
„Mofety i wodne skarby Tylicza”

Witamy Cię turysto drogi, 
przygotuj do trasy swe nogi,
poznasz nasze cenne zdroje
i ugasisz pragnienie swoje.

Odkryjesz ciekawe  tajemnice,
zobaczysz uroczą okolicę.
Nasycisz swą duszę i ciało,
czeka Cię przygód niemało.

Byś mógł zasmakować skarbów tej przyrody,
z prawej strony drogi trwa _ _ o _ _ k _  _  wody.
         9
Wzdłuż „Kropli Beskidu” chodnik poprowadzi,
„Źródełko Wędrowców” spragnionych zgromadzi.

Źródło przy ulicy „Źródłem Wędrowców” nazwane,
wypić i odpocząć każdemu jest tu wskazane.
Woda ta, to szczawa bardzo, bardzo zdrowa,
ugasi pragnienie, urodę  zachowa.      

Cenne minerały, szczypiące bąbelki,
poprawią Twój nastrój, dadzą wigor wielki.
„Na Rakowsku” tablica z okrągłą pieczątką,
weź literę z drzewem trafisz celująco.   
          6
Od źródełka prosto,  a za chwilę w prawo,
wzdłuż strzałki „mofeta” idź drogą żwawo.
By poznać atrakcje naszej okolicy,
zatrzymaj się Gościu przed mapą Tylicza.

Gdy z szóstej atrakcji literę dziewiątą
do hasła dodajesz zwycięzcą się stajesz.   
                  4
Przejdź przez bramę w krainę nieznaną
drogą za parkingiem lekko szutrowaną.

Z prawej miniesz paśnik ukryty w gęstwinie,
idź za strzałką jednak, atrakcja Cię nie minie.
Trafisz do mofety, nie siedź tam do rana,
może Cię odurzyć woda gazowana.

Z ziemi się unosi gaz niesamowity, 
gdy mocno zasyczy dychawkę usłyszysz.
Przez wieki Łemkowie wszystkich przestrzegali,
że w miejscu mofety diabli oddychali.

Mofeta historię kosmiczną ukrywa,
w donicach na stoku alg uprawa była.
Białko z glonów dla kosmonautów robili
i dwutlenek węgla do donic tłoczyli.

Tabletki z alg glonów nie posmakowały,
więc mofetę w tajemnicy prędko zasypali.
CO2 kiedyś do produkcji alg stosowano,
które radzieckim panom na obiad serwowano.

Weź pierwszą literę z ich zawodu podniebnego
i jako drugą wstaw do hasła Twojego.   
             2
Gdy już zobaczyłeś, co miałeś zobaczyć,
mofetę przyszedł  czas odhaczyć.

Kręgi w ziemię wstawione policz w try miga,   
zapisz uważnie i dalej na wyprawę śmigaj.
Powróć znów kolego do bramy,
po prawej na górce z literką czekamy.

Z lewej strony lasek, w nim droga szeroka,
po stu krokach, ścieżką skręcaj do potoka.
Tam, w dole gęstwiny studnia jest ukryta,
znajdziesz tam bulgotki, rdzawki wzdłuż koryta.

Posmakuj ze  zdroju tej wody siarczanej,
z dużą  zawartością wodorowęglanów.
Na tablicy kationu nr 5 pierwsza litera
jako ósma w haśle się zawiera.    
        8
Idź z powrotem stromą ścieżką do góry, 
aż zobaczysz nad głową kłębiaste chmury.
Ciemny, świerkowy las powoli miniesz,
do głównej drogi spokojnie dopłyniesz.

Na wysokim drzewie, pod ptasim mieszkaniem
siódma literka na drogowskazie powstanie.   
              5.10
Teraz w lewo się wędrowcze kieruj
i raźno sobie w górę maszeruj.

Idź prosto, aż budkę na drzewie zobaczysz,
wtedy skręt w prawo szybko odhaczysz.
Na zielonej, wielkiej, otwartej polanie
zadyszki ogromnej zapewne dostaniesz.

Przy samotnym, rozłożystym drzewie
wybierz drogę prawą dla siebie.
Dojdź wytrwale do rogu ogrodzenia,
podziwiaj widoki, a czasem jelenia.

Po prawej stronie, na dole lasek sosnowy, 
w kierunku wieży kościelnej ruszaj na łowy.
Ścieżki w wysokiej trawie zagubione,
srebrzyste brzozy stoją niewzruszone.

Tylicz
Gdzie to jest?
Tylicz znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie 
nowosądeckim, gminie Krynica Zdrój, przy drodze krajowej 75. 
Dojechać tu można trasą z Nowego Sącza w kierunku Muszynki. 
Wyprawę należy rozpocząć z parkingu przy ulicy Wolności 8, tj. obok 
Rozlewni Wody Mineralnej - w kierunku Powroźnika i Muszyny.

Tematyka
Wyprawa zapoznaje Cię z największym dziedzictwem Beskidu 
Sądeckiego – WODĄ, w postaci źródeł wód mineralnych, mofet, 
wodospadów, rzek i potoków. Podczas gry poczujesz oddech ziemi, 
usłyszysz bulgotkę i zasmakujesz tylickich wód mineralnych. 

Jak szukać skarbu?
Będziesz szukał wskazówek w postaci literek, które ułożą się w hasło 
doprowadzające do ukrytego skarbu.

Czas przejścia: 75 minut
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poprawią Twój nastrój, dadzą wigor wielki.
„Na Rakowsku” tablica z okrągłą pieczątką,
weź literę z drzewem trafisz celująco.   
          6
Od źródełka prosto,  a za chwilę w prawo,
wzdłuż strzałki „mofeta” idź drogą żwawo.
By poznać atrakcje naszej okolicy,
zatrzymaj się Gościu przed mapą Tylicza.

Gdy z szóstej atrakcji literę dziewiątą
do hasła dodajesz zwycięzcą się stajesz.   
                  4
Przejdź przez bramę w krainę nieznaną
drogą za parkingiem lekko szutrowaną.

Z prawej miniesz paśnik ukryty w gęstwinie,
idź za strzałką jednak, atrakcja Cię nie minie.
Trafisz do mofety, nie siedź tam do rana,
może Cię odurzyć woda gazowana.

Z ziemi się unosi gaz niesamowity, 
gdy mocno zasyczy dychawkę usłyszysz.
Przez wieki Łemkowie wszystkich przestrzegali,
że w miejscu mofety diabli oddychali.

Mofeta historię kosmiczną ukrywa,
w donicach na stoku alg uprawa była.
Białko z glonów dla kosmonautów robili
i dwutlenek węgla do donic tłoczyli.

Tabletki z alg glonów nie posmakowały,
więc mofetę w tajemnicy prędko zasypali.
CO2 kiedyś do produkcji alg stosowano,
które radzieckim panom na obiad serwowano.

Weź pierwszą literę z ich zawodu podniebnego
i jako drugą wstaw do hasła Twojego.   
             2
Gdy już zobaczyłeś, co miałeś zobaczyć,
mofetę przyszedł  czas odhaczyć.

Kręgi w ziemię wstawione policz w try miga,   
zapisz uważnie i dalej na wyprawę śmigaj.
Powróć znów kolego do bramy,
po prawej na górce z literką czekamy.

Z lewej strony lasek, w nim droga szeroka,
po stu krokach, ścieżką skręcaj do potoka.
Tam, w dole gęstwiny studnia jest ukryta,
znajdziesz tam bulgotki, rdzawki wzdłuż koryta.

Posmakuj ze  zdroju tej wody siarczanej,
z dużą  zawartością wodorowęglanów.
Na tablicy kationu nr 5 pierwsza litera
jako ósma w haśle się zawiera.    
        8
Idź z powrotem stromą ścieżką do góry, 
aż zobaczysz nad głową kłębiaste chmury.
Ciemny, świerkowy las powoli miniesz,
do głównej drogi spokojnie dopłyniesz.

Na wysokim drzewie, pod ptasim mieszkaniem
siódma literka na drogowskazie powstanie.   
              5.10
Teraz w lewo się wędrowcze kieruj
i raźno sobie w górę maszeruj.

Idź prosto, aż budkę na drzewie zobaczysz,
wtedy skręt w prawo szybko odhaczysz.
Na zielonej, wielkiej, otwartej polanie
zadyszki ogromnej zapewne dostaniesz.

Przy samotnym, rozłożystym drzewie
wybierz drogę prawą dla siebie.
Dojdź wytrwale do rogu ogrodzenia,
podziwiaj widoki, a czasem jelenia.

Po prawej stronie, na dole lasek sosnowy, 
w kierunku wieży kościelnej ruszaj na łowy.
Ścieżki w wysokiej trawie zagubione,
srebrzyste brzozy stoją niewzruszone.

Tylicz
Gdzie to jest?
Tylicz znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie 
nowosądeckim, gminie Krynica Zdrój, przy drodze krajowej 75. 
Dojechać tu można trasą z Nowego Sącza w kierunku Muszynki. 
Wyprawę należy rozpocząć z parkingu przy ulicy Wolności 8, tj. obok 
Rozlewni Wody Mineralnej - w kierunku Powroźnika i Muszyny.

Tematyka
Wyprawa zapoznaje Cię z największym dziedzictwem Beskidu 
Sądeckiego – WODĄ, w postaci źródeł wód mineralnych, mofet, 
wodospadów, rzek i potoków. Podczas gry poczujesz oddech ziemi, 
usłyszysz bulgotkę i zasmakujesz tylickich wód mineralnych. 

Jak szukać skarbu?
Będziesz szukał wskazówek w postaci literek, które ułożą się w hasło 
doprowadzające do ukrytego skarbu.

Czas przejścia: 75 minut

Quest – Wyprawa Odkrywców
„Mofety i wodne skarby Tylicza”

Witamy Cię turysto drogi, 
przygotuj do trasy swe nogi,
poznasz nasze cenne zdroje
i ugasisz pragnienie swoje.

Odkryjesz ciekawe  tajemnice,
zobaczysz uroczą okolicę.
Nasycisz swą duszę i ciało,
czeka Cię przygód niemało.

Byś mógł zasmakować skarbów tej przyrody,
z prawej strony drogi trwa _ _ o _ _ k _  _  wody.
         9
Wzdłuż „Kropli Beskidu” chodnik poprowadzi,
„Źródełko Wędrowców” spragnionych zgromadzi.

Źródło przy ulicy „Źródłem Wędrowców” nazwane,
wypić i odpocząć każdemu jest tu wskazane.
Woda ta, to szczawa bardzo, bardzo zdrowa,
ugasi pragnienie, urodę  zachowa.      

Cenne minerały, szczypiące bąbelki,
poprawią Twój nastrój, dadzą wigor wielki.
„Na Rakowsku” tablica z okrągłą pieczątką,
weź literę z drzewem trafisz celująco.   
          6
Od źródełka prosto,  a za chwilę w prawo,
wzdłuż strzałki „mofeta” idź drogą żwawo.
By poznać atrakcje naszej okolicy,
zatrzymaj się Gościu przed mapą Tylicza.

Gdy z szóstej atrakcji literę dziewiątą
do hasła dodajesz zwycięzcą się stajesz.   
                  4
Przejdź przez bramę w krainę nieznaną
drogą za parkingiem lekko szutrowaną.

Z prawej miniesz paśnik ukryty w gęstwinie,
idź za strzałką jednak, atrakcja Cię nie minie.
Trafisz do mofety, nie siedź tam do rana,
może Cię odurzyć woda gazowana.

Z ziemi się unosi gaz niesamowity, 
gdy mocno zasyczy dychawkę usłyszysz.
Przez wieki Łemkowie wszystkich przestrzegali,
że w miejscu mofety diabli oddychali.

Mofeta historię kosmiczną ukrywa,
w donicach na stoku alg uprawa była.
Białko z glonów dla kosmonautów robili
i dwutlenek węgla do donic tłoczyli.

Tabletki z alg glonów nie posmakowały,
więc mofetę w tajemnicy prędko zasypali.
CO2 kiedyś do produkcji alg stosowano,
które radzieckim panom na obiad serwowano.

Weź pierwszą literę z ich zawodu podniebnego
i jako drugą wstaw do hasła Twojego.   
             2
Gdy już zobaczyłeś, co miałeś zobaczyć,
mofetę przyszedł  czas odhaczyć.

Kręgi w ziemię wstawione policz w try miga,   
zapisz uważnie i dalej na wyprawę śmigaj.
Powróć znów kolego do bramy,
po prawej na górce z literką czekamy.

Z lewej strony lasek, w nim droga szeroka,
po stu krokach, ścieżką skręcaj do potoka.
Tam, w dole gęstwiny studnia jest ukryta,
znajdziesz tam bulgotki, rdzawki wzdłuż koryta.

Posmakuj ze  zdroju tej wody siarczanej,
z dużą  zawartością wodorowęglanów.
Na tablicy kationu nr 5 pierwsza litera
jako ósma w haśle się zawiera.    
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Idź z powrotem stromą ścieżką do góry, 
aż zobaczysz nad głową kłębiaste chmury.
Ciemny, świerkowy las powoli miniesz,
do głównej drogi spokojnie dopłyniesz.

Na wysokim drzewie, pod ptasim mieszkaniem
siódma literka na drogowskazie powstanie.   
              5.10
Teraz w lewo się wędrowcze kieruj
i raźno sobie w górę maszeruj.

Idź prosto, aż budkę na drzewie zobaczysz,
wtedy skręt w prawo szybko odhaczysz.
Na zielonej, wielkiej, otwartej polanie
zadyszki ogromnej zapewne dostaniesz.

Przy samotnym, rozłożystym drzewie
wybierz drogę prawą dla siebie.
Dojdź wytrwale do rogu ogrodzenia,
podziwiaj widoki, a czasem jelenia.

Po prawej stronie, na dole lasek sosnowy, 
w kierunku wieży kościelnej ruszaj na łowy.
Ścieżki w wysokiej trawie zagubione,
srebrzyste brzozy stoją niewzruszone.

Tylicz
Gdzie to jest?
Tylicz znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie 
nowosądeckim, gminie Krynica Zdrój, przy drodze krajowej 75. 
Dojechać tu można trasą z Nowego Sącza w kierunku Muszynki. 
Wyprawę należy rozpocząć z parkingu przy ulicy Wolności 8, tj. obok 
Rozlewni Wody Mineralnej - w kierunku Powroźnika i Muszyny.

Tematyka
Wyprawa zapoznaje Cię z największym dziedzictwem Beskidu 
Sądeckiego – WODĄ, w postaci źródeł wód mineralnych, mofet, 
wodospadów, rzek i potoków. Podczas gry poczujesz oddech ziemi, 
usłyszysz bulgotkę i zasmakujesz tylickich wód mineralnych. 

Jak szukać skarbu?
Będziesz szukał wskazówek w postaci literek, które ułożą się w hasło 
doprowadzające do ukrytego skarbu.

Czas przejścia: 75 minut

1 2 3 4

1 2 3 4

quest Tylicz.indd   2 2013-02-06   15:55:57



Quest – Wyprawa Odkrywców
„Mofety i wodne skarby Tylicza”

Witamy Cię turysto drogi, 
przygotuj do trasy swe nogi,
poznasz nasze cenne zdroje
i ugasisz pragnienie swoje.

Odkryjesz ciekawe  tajemnice,
zobaczysz uroczą okolicę.
Nasycisz swą duszę i ciało,
czeka Cię przygód niemało.

Byś mógł zasmakować skarbów tej przyrody,
z prawej strony drogi trwa _ _ o _ _ k _  _  wody.
         9
Wzdłuż „Kropli Beskidu” chodnik poprowadzi,
„Źródełko Wędrowców” spragnionych zgromadzi.

Źródło przy ulicy „Źródłem Wędrowców” nazwane,
wypić i odpocząć każdemu jest tu wskazane.
Woda ta, to szczawa bardzo, bardzo zdrowa,
ugasi pragnienie, urodę  zachowa.      

Cenne minerały, szczypiące bąbelki,
poprawią Twój nastrój, dadzą wigor wielki.
„Na Rakowsku” tablica z okrągłą pieczątką,
weź literę z drzewem trafisz celująco.   
          6
Od źródełka prosto,  a za chwilę w prawo,
wzdłuż strzałki „mofeta” idź drogą żwawo.
By poznać atrakcje naszej okolicy,
zatrzymaj się Gościu przed mapą Tylicza.

Gdy z szóstej atrakcji literę dziewiątą
do hasła dodajesz zwycięzcą się stajesz.   
                  4
Przejdź przez bramę w krainę nieznaną
drogą za parkingiem lekko szutrowaną.

Z prawej miniesz paśnik ukryty w gęstwinie,
idź za strzałką jednak, atrakcja Cię nie minie.
Trafisz do mofety, nie siedź tam do rana,
może Cię odurzyć woda gazowana.

Z ziemi się unosi gaz niesamowity, 
gdy mocno zasyczy dychawkę usłyszysz.
Przez wieki Łemkowie wszystkich przestrzegali,
że w miejscu mofety diabli oddychali.

Mofeta historię kosmiczną ukrywa,
w donicach na stoku alg uprawa była.
Białko z glonów dla kosmonautów robili
i dwutlenek węgla do donic tłoczyli.

Tabletki z alg glonów nie posmakowały,
więc mofetę w tajemnicy prędko zasypali.
CO2 kiedyś do produkcji alg stosowano,
które radzieckim panom na obiad serwowano.

Weź pierwszą literę z ich zawodu podniebnego
i jako drugą wstaw do hasła Twojego.   
             2
Gdy już zobaczyłeś, co miałeś zobaczyć,
mofetę przyszedł  czas odhaczyć.

Kręgi w ziemię wstawione policz w try miga,   
zapisz uważnie i dalej na wyprawę śmigaj.
Powróć znów kolego do bramy,
po prawej na górce z literką czekamy.

Z lewej strony lasek, w nim droga szeroka,
po stu krokach, ścieżką skręcaj do potoka.
Tam, w dole gęstwiny studnia jest ukryta,
znajdziesz tam bulgotki, rdzawki wzdłuż koryta.

Posmakuj ze  zdroju tej wody siarczanej,
z dużą  zawartością wodorowęglanów.
Na tablicy kationu nr 5 pierwsza litera
jako ósma w haśle się zawiera.    
        8
Idź z powrotem stromą ścieżką do góry, 
aż zobaczysz nad głową kłębiaste chmury.
Ciemny, świerkowy las powoli miniesz,
do głównej drogi spokojnie dopłyniesz.

Na wysokim drzewie, pod ptasim mieszkaniem
siódma literka na drogowskazie powstanie.   
              5.10
Teraz w lewo się wędrowcze kieruj
i raźno sobie w górę maszeruj.

Idź prosto, aż budkę na drzewie zobaczysz,
wtedy skręt w prawo szybko odhaczysz.
Na zielonej, wielkiej, otwartej polanie
zadyszki ogromnej zapewne dostaniesz.

Przy samotnym, rozłożystym drzewie
wybierz drogę prawą dla siebie.
Dojdź wytrwale do rogu ogrodzenia,
podziwiaj widoki, a czasem jelenia.

Po prawej stronie, na dole lasek sosnowy, 
w kierunku wieży kościelnej ruszaj na łowy.
Ścieżki w wysokiej trawie zagubione,
srebrzyste brzozy stoją niewzruszone.

Tylicz
Gdzie to jest?
Tylicz znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie 
nowosądeckim, gminie Krynica Zdrój, przy drodze krajowej 75. 
Dojechać tu można trasą z Nowego Sącza w kierunku Muszynki. 
Wyprawę należy rozpocząć z parkingu przy ulicy Wolności 8, tj. obok 
Rozlewni Wody Mineralnej - w kierunku Powroźnika i Muszyny.

Tematyka
Wyprawa zapoznaje Cię z największym dziedzictwem Beskidu 
Sądeckiego – WODĄ, w postaci źródeł wód mineralnych, mofet, 
wodospadów, rzek i potoków. Podczas gry poczujesz oddech ziemi, 
usłyszysz bulgotkę i zasmakujesz tylickich wód mineralnych. 

Jak szukać skarbu?
Będziesz szukał wskazówek w postaci literek, które ułożą się w hasło 
doprowadzające do ukrytego skarbu.

Czas przejścia: 75 minut
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Witamy Cię turysto drogi, 
przygotuj do trasy swe nogi,
poznasz nasze cenne zdroje
i ugasisz pragnienie swoje.

Odkryjesz ciekawe  tajemnice,
zobaczysz uroczą okolicę.
Nasycisz swą duszę i ciało,
czeka Cię przygód niemało.

Byś mógł zasmakować skarbów tej przyrody,
z prawej strony drogi trwa _ _ o _ _ k _  _  wody.
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Wzdłuż „Kropli Beskidu” chodnik poprowadzi,
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Źródło przy ulicy „Źródłem Wędrowców” nazwane,
wypić i odpocząć każdemu jest tu wskazane.
Woda ta, to szczawa bardzo, bardzo zdrowa,
ugasi pragnienie, urodę  zachowa.      

Cenne minerały, szczypiące bąbelki,
poprawią Twój nastrój, dadzą wigor wielki.
„Na Rakowsku” tablica z okrągłą pieczątką,
weź literę z drzewem trafisz celująco.   
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Od źródełka prosto,  a za chwilę w prawo,
wzdłuż strzałki „mofeta” idź drogą żwawo.
By poznać atrakcje naszej okolicy,
zatrzymaj się Gościu przed mapą Tylicza.

Gdy z szóstej atrakcji literę dziewiątą
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Trafisz do mofety, nie siedź tam do rana,
może Cię odurzyć woda gazowana.

Z ziemi się unosi gaz niesamowity, 
gdy mocno zasyczy dychawkę usłyszysz.
Przez wieki Łemkowie wszystkich przestrzegali,
że w miejscu mofety diabli oddychali.
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Tam, w dole gęstwiny studnia jest ukryta,
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z dużą  zawartością wodorowęglanów.
Na tablicy kationu nr 5 pierwsza litera
jako ósma w haśle się zawiera.    
        8
Idź z powrotem stromą ścieżką do góry, 
aż zobaczysz nad głową kłębiaste chmury.
Ciemny, świerkowy las powoli miniesz,
do głównej drogi spokojnie dopłyniesz.

Na wysokim drzewie, pod ptasim mieszkaniem
siódma literka na drogowskazie powstanie.   
              5.10
Teraz w lewo się wędrowcze kieruj
i raźno sobie w górę maszeruj.

Idź prosto, aż budkę na drzewie zobaczysz,
wtedy skręt w prawo szybko odhaczysz.
Na zielonej, wielkiej, otwartej polanie
zadyszki ogromnej zapewne dostaniesz.
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Ścieżki w wysokiej trawie zagubione,
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usłyszysz bulgotkę i zasmakujesz tylickich wód mineralnych. 

Jak szukać skarbu?
Będziesz szukał wskazówek w postaci literek, które ułożą się w hasło 
doprowadzające do ukrytego skarbu.

Czas przejścia: 75 minut
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Quest – Wyprawa Odkrywców
„Mofety i wodne skarby Tylicza”

Witamy Cię turysto drogi, 
przygotuj do trasy swe nogi,
poznasz nasze cenne zdroje
i ugasisz pragnienie swoje.

Odkryjesz ciekawe  tajemnice,
zobaczysz uroczą okolicę.
Nasycisz swą duszę i ciało,
czeka Cię przygód niemało.

Byś mógł zasmakować skarbów tej przyrody,
z prawej strony drogi trwa _ _ o _ _ k _  _  wody.
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Wzdłuż „Kropli Beskidu” chodnik poprowadzi,
„Źródełko Wędrowców” spragnionych zgromadzi.

Źródło przy ulicy „Źródłem Wędrowców” nazwane,
wypić i odpocząć każdemu jest tu wskazane.
Woda ta, to szczawa bardzo, bardzo zdrowa,
ugasi pragnienie, urodę  zachowa.      

Cenne minerały, szczypiące bąbelki,
poprawią Twój nastrój, dadzą wigor wielki.
„Na Rakowsku” tablica z okrągłą pieczątką,
weź literę z drzewem trafisz celująco.   
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Od źródełka prosto,  a za chwilę w prawo,
wzdłuż strzałki „mofeta” idź drogą żwawo.
By poznać atrakcje naszej okolicy,
zatrzymaj się Gościu przed mapą Tylicza.

Gdy z szóstej atrakcji literę dziewiątą
do hasła dodajesz zwycięzcą się stajesz.   
                  4
Przejdź przez bramę w krainę nieznaną
drogą za parkingiem lekko szutrowaną.

Z prawej miniesz paśnik ukryty w gęstwinie,
idź za strzałką jednak, atrakcja Cię nie minie.
Trafisz do mofety, nie siedź tam do rana,
może Cię odurzyć woda gazowana.

Z ziemi się unosi gaz niesamowity, 
gdy mocno zasyczy dychawkę usłyszysz.
Przez wieki Łemkowie wszystkich przestrzegali,
że w miejscu mofety diabli oddychali.

Mofeta historię kosmiczną ukrywa,
w donicach na stoku alg uprawa była.
Białko z glonów dla kosmonautów robili
i dwutlenek węgla do donic tłoczyli.

Tabletki z alg glonów nie posmakowały,
więc mofetę w tajemnicy prędko zasypali.
CO2 kiedyś do produkcji alg stosowano,
które radzieckim panom na obiad serwowano.

Weź pierwszą literę z ich zawodu podniebnego
i jako drugą wstaw do hasła Twojego.   
             2
Gdy już zobaczyłeś, co miałeś zobaczyć,
mofetę przyszedł  czas odhaczyć.

Kręgi w ziemię wstawione policz w try miga,   
zapisz uważnie i dalej na wyprawę śmigaj.
Powróć znów kolego do bramy,
po prawej na górce z literką czekamy.

Z lewej strony lasek, w nim droga szeroka,
po stu krokach, ścieżką skręcaj do potoka.
Tam, w dole gęstwiny studnia jest ukryta,
znajdziesz tam bulgotki, rdzawki wzdłuż koryta.

Posmakuj ze  zdroju tej wody siarczanej,
z dużą  zawartością wodorowęglanów.
Na tablicy kationu nr 5 pierwsza litera
jako ósma w haśle się zawiera.    
        8
Idź z powrotem stromą ścieżką do góry, 
aż zobaczysz nad głową kłębiaste chmury.
Ciemny, świerkowy las powoli miniesz,
do głównej drogi spokojnie dopłyniesz.

Na wysokim drzewie, pod ptasim mieszkaniem
siódma literka na drogowskazie powstanie.   
              5.10
Teraz w lewo się wędrowcze kieruj
i raźno sobie w górę maszeruj.

Idź prosto, aż budkę na drzewie zobaczysz,
wtedy skręt w prawo szybko odhaczysz.
Na zielonej, wielkiej, otwartej polanie
zadyszki ogromnej zapewne dostaniesz.

Przy samotnym, rozłożystym drzewie
wybierz drogę prawą dla siebie.
Dojdź wytrwale do rogu ogrodzenia,
podziwiaj widoki, a czasem jelenia.

Po prawej stronie, na dole lasek sosnowy, 
w kierunku wieży kościelnej ruszaj na łowy.
Ścieżki w wysokiej trawie zagubione,
srebrzyste brzozy stoją niewzruszone.

Tylicz
Gdzie to jest?
Tylicz znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie 
nowosądeckim, gminie Krynica Zdrój, przy drodze krajowej 75. 
Dojechać tu można trasą z Nowego Sącza w kierunku Muszynki. 
Wyprawę należy rozpocząć z parkingu przy ulicy Wolności 8, tj. obok 
Rozlewni Wody Mineralnej - w kierunku Powroźnika i Muszyny.

Tematyka
Wyprawa zapoznaje Cię z największym dziedzictwem Beskidu 
Sądeckiego – WODĄ, w postaci źródeł wód mineralnych, mofet, 
wodospadów, rzek i potoków. Podczas gry poczujesz oddech ziemi, 
usłyszysz bulgotkę i zasmakujesz tylickich wód mineralnych. 

Jak szukać skarbu?
Będziesz szukał wskazówek w postaci literek, które ułożą się w hasło 
doprowadzające do ukrytego skarbu.

Czas przejścia: 75 minut
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Przy „Źródle Miłości” jest hasło magiczne,
które do picia wody daje Ci wytyczne.
Po wypiciu wody organ „napełnimy”,
którego pierwszą literę do hasła wstawimy.   
                 3
Szukaj fioletu na wykresie kołowym,
mała literka wejdzie ci do głowy,   
           7
dopiszesz ją do hasła, aby skończyć questa,
będziesz wiedział już wszystko o naszych mofetach.

Wróć do potoku, słup Ci drogę wskaże,
przy meteo skręć w lewo, nie wpadaj w wiraże.
Ściana modrzewi rozlewnię zasłania, 
idź wzdłuż nich gdzie wodospad się wyłania.
 
Gdy wodospad zaszumi głośno
ruszaj wzdłuż bariery ostro.
Idąc przy barierce skup się kolego,
policz wszystkie słupki, nie pomiń żadnego.

W połowie liczenia zrób sobie przerwę małą,
obróć się dookoła a dostaniesz literkę wspaniałą.
W oddali na żółtej tabliczce cyfra się znajduje,
jej czwarta litera łamigłówkę hasła rozwiązuje.   
               1
Licz słupki, o ostatni oprzyj się plecami,
a skarb wnet ujrzysz własnymi oczami.
Od słupków odejmij kręgi, które widziałeś,
dodaj sześć i liczbę kroków do skarbu otrzymałeś.

Litery wpisz obok siebie, które odszukałeś:
         
 1       2      3      4       5      6      7      8      9     10
jest to opis zjawiska, które dziś już widziałeś. 
Lotne składniki z ziemi wychodzą ładnie,
na wodzie ślady i głosy robią przykładnie.

Jest to dowód na to mój drogi,
że aktywność wulkaniczną czują Twoje nogi.
Skarb kolego ukryj ostrożnie z powrotem,
przykryj go dla innych wędrowców na potem.

W regionie tylickim atrakcji różnych nie brakuje,
przejdziesz wszystkie questy – sam ich zasmakujesz.
Historyczne zdarzenia, czarownice , wyprawy, 
legendy o zbójnikach, niech więc, kto ciekawy
szybko do nas przybywa, choćby na piechotę
jak niegdyś wędrowali - jeśli ma ochotę.
Dobrze go ugościmy,  kwater tu niemało
i kuchnia w naszych domach zawsze doskonała.

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie tego do Opiekuna 
Wyprawy

lub do Koordynatora Programu!   
Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Teksty: Uczestnicy warsztatów w dniach 17-18.10.2012 - Dorota 
S., Janusz K., Daniel L., Bernadeta Z., Justyna K., Renata B., Maria K., 
Violeta C., Agnieszka O., Barbara R., Elżbieta Z., Tadeusz J., Jan S., Piotr 
K., Juliusz J., Magda B, Janina J., Anna W., Krzysztof Sz. Oraz uczniowie 
SCESZ w Tyliczu.
Rysunki i mapa: Bernadeta Zygmunt., Elżbieta Zięba. 
Opiekun Wyprawy: Janusz Kieblesz, ul. Kazimierza Wielkiego 23 
Tylicz, tel. 503 325 770
Konsultacje: Anna Woźniak - Fundusz Partnerstwa, Krzysztof Szustka 
– trener Questingu

Quest powstał dzięki wsparciu fundacji Fundusz Partnerstwa z 
Krakowa w ramach projektu „Chrońmy wodny skarb Beskidu” 
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.

Podążaj wydeptaną ścieżką pośród trawy,
w dole zostaw paprocie, idź dalej, nie trać zabawy.
Dojdziesz do zarośniętego wąwozu czy drogi,
przedostań się przez niego, ostrożnie, nie skręć nogi.

Gdy w wątpliwości  wędrując wpadniesz,
po białych strzałkach trasę odgadniesz.
One kierunek  marszu łatwo Ci wskazują,
na różnych drzewkach się znajdują.

Wzdłuż wąwozu wśród drzew ruszaj brachu,
gdzie stoi skrzynia meteo o białym dachu.
Przy siatce trzymaj się kolego prostej drogi,
a do źródła doprowadzą Cię Twoje nogi.

Zanim ugasisz w nim swoje  pragnienie,
czeka cię jeszcze niewielkie wyzwanie.
Pokonaj wartki potok, przeskakując żwawo,
jesteś blisko celu, tak trzymaj dalej, brawo.

Za potokiem dojdź do drogi i skręć w lewo,
znajdziesz tam „wypoczynkowe drzewo”.
Tu „Woda Miłości” spod ziemi wypływa,
dodaje wigoru, więc zdrowia przybywa.

Źródełko jest urocze, ładne i zadbane,
woda w nim bardzo smaczna, wszystkim dobrze znane.
Są jej niezliczone, zdrowotne  zalety,
piją ją niemowlęta, starcy i kobiety.

Leczy przepracowane wątroby, żołądki i nerki,
magnez poprawia nastrój, rozwiewa rozterki,
wapń co kości buduje chroni od urazów,
ratuje też z obrzęków, ukąszeń owadów.
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„ Mofety i wodne skarby Tylicza”
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że aktywność wulkaniczną czują Twoje nogi.
Skarb kolego ukryj ostrożnie z powrotem,
przykryj go dla innych wędrowców na potem.

W regionie tylickim atrakcji różnych nie brakuje,
przejdziesz wszystkie questy – sam ich zasmakujesz.
Historyczne zdarzenia, czarownice , wyprawy, 
legendy o zbójnikach, niech więc, kto ciekawy
szybko do nas przybywa, choćby na piechotę
jak niegdyś wędrowali - jeśli ma ochotę.
Dobrze go ugościmy,  kwater tu niemało
i kuchnia w naszych domach zawsze doskonała.

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie tego do Opiekuna 
Wyprawy

lub do Koordynatora Programu!   
Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Teksty: Uczestnicy warsztatów w dniach 17-18.10.2012 - Dorota 
S., Janusz K., Daniel L., Bernadeta Z., Justyna K., Renata B., Maria K., 
Violeta C., Agnieszka O., Barbara R., Elżbieta Z., Tadeusz J., Jan S., Piotr 
K., Juliusz J., Magda B, Janina J., Anna W., Krzysztof Sz. Oraz uczniowie 
SCESZ w Tyliczu.
Rysunki i mapa: Bernadeta Zygmunt., Elżbieta Zięba. 
Opiekun Wyprawy: Janusz Kieblesz, ul. Kazimierza Wielkiego 23 
Tylicz, tel. 503 325 770
Konsultacje: Anna Woźniak - Fundusz Partnerstwa, Krzysztof Szustka 
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Quest powstał dzięki wsparciu fundacji Fundusz Partnerstwa z 
Krakowa w ramach projektu „Chrońmy wodny skarb Beskidu” 
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.

Podążaj wydeptaną ścieżką pośród trawy,
w dole zostaw paprocie, idź dalej, nie trać zabawy.
Dojdziesz do zarośniętego wąwozu czy drogi,
przedostań się przez niego, ostrożnie, nie skręć nogi.

Gdy w wątpliwości  wędrując wpadniesz,
po białych strzałkach trasę odgadniesz.
One kierunek  marszu łatwo Ci wskazują,
na różnych drzewkach się znajdują.

Wzdłuż wąwozu wśród drzew ruszaj brachu,
gdzie stoi skrzynia meteo o białym dachu.
Przy siatce trzymaj się kolego prostej drogi,
a do źródła doprowadzą Cię Twoje nogi.

Zanim ugasisz w nim swoje  pragnienie,
czeka cię jeszcze niewielkie wyzwanie.
Pokonaj wartki potok, przeskakując żwawo,
jesteś blisko celu, tak trzymaj dalej, brawo.

Za potokiem dojdź do drogi i skręć w lewo,
znajdziesz tam „wypoczynkowe drzewo”.
Tu „Woda Miłości” spod ziemi wypływa,
dodaje wigoru, więc zdrowia przybywa.

Źródełko jest urocze, ładne i zadbane,
woda w nim bardzo smaczna, wszystkim dobrze znane.
Są jej niezliczone, zdrowotne  zalety,
piją ją niemowlęta, starcy i kobiety.

Leczy przepracowane wątroby, żołądki i nerki,
magnez poprawia nastrój, rozwiewa rozterki,
wapń co kości buduje chroni od urazów,
ratuje też z obrzęków, ukąszeń owadów.

Quest – Wyprawa Odkrywców

„ Mofety i wodne skarby Tylicza”

Przy „Źródle Miłości” jest hasło magiczne,
które do picia wody daje Ci wytyczne.
Po wypiciu wody organ „napełnimy”,
którego pierwszą literę do hasła wstawimy.   
                 3
Szukaj fioletu na wykresie kołowym,
mała literka wejdzie ci do głowy,   
           7
dopiszesz ją do hasła, aby skończyć questa,
będziesz wiedział już wszystko o naszych mofetach.

Wróć do potoku, słup Ci drogę wskaże,
przy meteo skręć w lewo, nie wpadaj w wiraże.
Ściana modrzewi rozlewnię zasłania, 
idź wzdłuż nich gdzie wodospad się wyłania.
 
Gdy wodospad zaszumi głośno
ruszaj wzdłuż bariery ostro.
Idąc przy barierce skup się kolego,
policz wszystkie słupki, nie pomiń żadnego.

W połowie liczenia zrób sobie przerwę małą,
obróć się dookoła a dostaniesz literkę wspaniałą.
W oddali na żółtej tabliczce cyfra się znajduje,
jej czwarta litera łamigłówkę hasła rozwiązuje.   
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Licz słupki, o ostatni oprzyj się plecami,
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Od słupków odejmij kręgi, które widziałeś,
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