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Miejsce na skarb:

Opracowanie questu:
tekst. ilustracje i projekt graf.
Krzysztof Florys, Adam Jarzębski, Anna 
Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji,
Questy – Wyprawy Odkrywców

Opiekun questu:
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY 

e-mail: info@szlakwokoltatr.eu

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

Specyficzna to roślinność: bagnica torfowa,
Bagno zwyczajne czy turzyca skąpokwiatowa…
A także lubiąca ten ekosystem rzadka fauna:
Orlik krzykliwy, cietrzew zwyczajny, włochatka zwyczajna…

Możesz rower zostawić, przejść się po tym terenie,
Także poczytać o zawodach. Wiesz już, co to mszenie?
A wiesz, że nieopodal jest biegun zimna tej kotliny?
Chodź już, Podróżniku, czas dosiąść swej maszyny.

Jesteś gotów? Szuter wiedzie na południowy wschód.
Niech Cię prowadzi! Kilometrów pokonasz w bród.
Nie zbaczając z drogi, dotrzesz do cmentarza.
Często w Czarnym Dunajcu bywać Ci się zdarza?

Stąd już powinno być widać wieżę kościoła.
Jedź tam. Czas jego powstania rozpoznać zdołasz?
Cebulasta kopuła, podobieństwo do baroku…
To styl józefiński! Budowę rozpoczęto w 1863 roku.

Wezwanie Przenajświętszej Trójcy od zawsze nosi.
Przed nim skręć po łuku w prawo, jeśli można Cię prosić.
Pojedziesz teraz Józefa Kmietowicza ulicą,
A z niej dalej w lewo, gdzie noblistą się szczycą.

Przez Czarny Dunajec znowu się przeprawisz,
Za nim kapliczka z datą   _ _ _  _   Maryję sławi.
                                  31

Za drzew aleją szosę przecina prosta ścieżka – 
To Twój szlak! Skręcić tutaj w prawo nie omieszkaj!

Trzymać się go będziesz – liczba to magiczna – 
Ponad siedem kilometrów! Trasa ta prześliczna
Powiedzie Cię znów na Czarnego Dunajca drugi brzeg.
To nie ostatni raz, gdy rzeki tej podziwiasz bieg.

Podziwiaj także – obyś miał dziś dobre słońce – 
Tatr zbocza północne przed Tobą wyrastające!
Są widoczne na odcinku, który już znasz – 
W podbijaniu tej kotliny przecież masz już staż!

Kapliczkę pamiętasz? Kształt  _  _  _  _  _ _  w niej wycięty.
           23       26   17

I tutaj błogosławieństwo da Ci znany święty.
Znasz drogę powrotną stąd do Chochołowa!
Tam, wśród pięknych domów skarb Twój się chowa.

Wracaj do miejsca startu Twojej podróży.
Gratulacje! Na uznanie z pewnością zasłużył,
Kto pod Centrum dotarł, pokonawszy cały quest.
Czytaj hasło – przed Tobą już ostatni test!

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Po torfowiskach 
wokół Tatr

®

Tematyka:
Quest prowadzi po 

podhalańskich torfowiskach 
trasą rowerowego Szlaku 

wokół Tatr. Po drodze można  
odwiedzić Centrum Torfowisk 
w Chochołowie, Muzeum na 

torach oraz bacówkę 
na Baligówce.

Gdzie to 
jest?

Szlak wokół Tatr 
(www.szlakwokoltatr.eu) 
to polsko-słowacka trasa 

rowerowa okrążająca 
cały masyw Tatr.                                          

Miejsce 
startu: 

Przy Centrum Torfowisk 
w Chochołowie. 
GPS 49.373265, 

19.816981

Jak szukać 
skarbu?

Quest jest zawsze dostępną 
grą terenową. Wystarczy 

uważnie czytać wierszowane 
wskazówki, rozwiązywać 

zagadki, by otrzymać 
końcowe hasło do skarbu – 

pamiątkowej pieczęci.

33 km 
5–6 hFundacja Mapa Pasji

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego



MAPA OKOLICY

W prawo na rozstaju. Wokoło – istna widokówka!
Mijasz teraz od zachodu wieś o nazwie Koniówka.

Wypatruj z lewej strony z bombowcem tablicy.
Samolot swój opuścić musieli dzielni lotnicy.

Było to  _  _    _ _  _  _ _  _  _ _, w wojny roku przedostatnim.
     29    2               5 

Załoga bombowca próbowała wydostać się z matni,
Oddział AK  _  _  _ _ _  niektórym udzielił pomocy.

        28

Ruszaj dalej na północ – niczym pocisk z procy!

Zakosami droga prowadzi Cię w zabudowań stronę.
W końcu dworzec ujrzysz. To stacja  _ _ _ _  _  _  _  _ _  _  _.
     15        25        12

Pod czerwonym dachem ujrzysz jasne jej mury.
Czytaj tutaj o linii z Nowego Targu do  _ _  _  _ _ _  Góry.

     1

_  _ _ mm – tyle wynosił wąskotorowej kolejki rozstaw szyn.
   30

          Chcesz zobaczyć ją na żywo? Chęć przekuj w czyn:
Jedź prosto, przejedziesz plac z sześcioma odnogami

I na kolejnych dwóch rozstajach w lewo – za puściznami!

Choć zaraz „pętla” skręca w prawo, nie jedź tam jeszcze, 
Lecz cały czas prosto. Spotkanie z lasem Ci wieszczę,

Zaś u wjazdu doń zetkniesz się z rozwidleniem.
Kapliczka przy nim stoi. Jej patrona nie wymienię.

Poradzisz sobie – to święty  _  _  _ _  _  _ . Już, zrobione?
                   19             4    16

Wracaj więc na asfalt i pędź w zachodów stronę.
Brama wyrośnie przed Tobą, co zamyka Twoją trasę.

Jest to Zakład Produkcji Torfowej „Bór za Lasem”.

Tu dociera czynna wąskotorowa kolejka!
Na drugim końcu tej linii jest Puścizna Wielka,

Gdzie zakład torf wydobywa i skąd go transportuje.
Spójrz przez bramę – wagon wzrok Twój przykuje.

„Muzeum na torach” tu działa od pewnego czasu!
Wracajmy. Znaną Ci drogą wyjedziesz z lasu,

Kapliczkę znaną Ci miniesz. Dzielnie pedałami kręć,
I w lewo – tam, gdzie zakaz wjazdu – skręć.

Gdy asfalt w szuter przejdzie – z pętli nie zbaczaj!
Bo Pętla Puścizn  _ _ _  _  _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  drogę                    

                       9             24                               Ci wyznacza!
Lewej strony się trzymaj, nie zbaczając z tej drogi.

Na zachód jak strzała pruj, na ile pozwolą nogi.

W środku tego lasu, który Cikówka się nazywa,
Pętla skręci pod kątem prostym. Północ Cię wzywa!
Także na tym skrzyżowaniu znaki mówią wszystko.

Jedź leśną autostradą, wokół Ciebie torfowisko.

Ponad dwa kilometry bez skręcania jedź żwawo,
Aż główna Twa droga skręci z „grobli” w prawo

Pod kątem 45 stopni – rusz zatem na skos. 
Oby na tym rozwidleniu nie zawiódł Cię nos. 

Wyjedziesz z lasu. Przed Tobą arteria, jednopasmówka.
A za nią z lewej sławna w tych stronach bacówka.

Prowadzą ją laureaci „Najlepszego oscypka Podhala”!
Możesz skosztować przysmaków, jeśli czas pozwala.

Wiesz, że właściciele mają owiec cztery tysiące?
Możesz zobaczyć je w okolicy w niektóre miesiące.

Czytaj też, że biegnie tu szlak  _  _  _   _ _ _ _ _ _  kultury
     20   18   22

W Małopolsce. Kształtowała nie tylko polskie góry.

Lecz również tę Orawsko-Nowotarską Kotlinę,
Pełną torfowisk. Czy ich powstania znasz przyczynę?

Mech torfowiec porastał tutaj stożki napływowe…
Więcej dowiesz się chociażby w Centrum w Chochołowie.

A potem dalej na północ, po szutrze prosto w las.
Kolejny skarb przyrody poznać przyszedł czas:

To przy Torfowisku   _  _ _ _ _ _  _  _  _  edukacyjna ścieżka!
         21                27   8

Mnóstwo rzadkich, cennych gatunków tutaj mieszka.

Witamy Cię serdecznie, drogi Odkrywco. 
Możesz dziś stać się skarbu Zdobywcą,
Jeśli pojedziesz z nami na Szlak wokół Tatr. 
Zapraszamy! Będzie wiał Ci tylko dobry wiatr.

Na trasie spotkasz przyrodę – bez blokowisk. 
Chodź! Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk
W tym zabytkowym budynku się mieści.
Pełne jest ciekawych, przyrodniczych treści. 

Koniecznie zwiedź to nowoczesne muzeum.
W tej interaktywnej formie nawet w liceum
Nie poznasz tylu faktów wartych uwagi
O torfie. Otwarte? To śmiało wchodź. Odwagi!

Ekspozycje multimedialne, quizy, symulacje,
Mapy, mikroskopy – oj, mają tu atrakcje!
Przygodę zaczynasz w pięknym Chochołowie, 
O jego ciekawostkach teraz Ci opowiem. 

Przed budynkiem o Powstaniu Chochołowskim
Czytaj, jeszcze nim wyjedziesz z naszej wioski.
Jan   _  _  _ _  _    _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _  _ , organista, 
            13   3              11      7                         10

Z innymi na czele powstania tu stał. 

Ruszaj na południe! Mijając chałupy liczne,
Dotrzesz zaraz do pięknej Biblioteki Publicznej.
Tabliczka o sławnej pieśni udzieli Ci tu lekcji:
O korzeniach w 1863 – roku znanej insurekcji.

Dalej na południe. Z lewej kościół się wyłania,
A vis a vis kościoła stoi Muzeum Powstania
Chochołowskiego! Na nim kapliczka z drewna.
Chałupa powstała w XVIII wieku – to rzecz pewna.

Później przebudowana, właścicielem był Jan  _  _  _ _  _  .
            14    6

Czy zabudowa Chochołowa w Twoje gusta trafia?
Wyróżnia je kolor drewna – nieściemniały, radosny.
Bo tu gospodynie myją domy każdej wiosny!

Dlatego chałupy te, chociaż bardzo zabytkowe,
(Zabytek UNESCO klasy zero!) wyglądają jak nowe.
Na prawo od muzeum droga na zachód prowadzi.
Jedź nią prosto – most dobry kierunek Ci zdradzi.

Nad Czarnym Dunajcem i w prawo na rozstaju!
Trzymaj się asfaltu, a dotrzesz do granic kraju.
Przebiegają one przez to piękne torfowisko
Przed Tobą. Nowa kapliczka także stoi blisko.


