Podejdź do pomnika pierwszego,
który przedstawia Świętego: Jana Pawła II
Był on bardzo na świecie cenionym
a zaraz po śmierci - _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1
Pomiędzy pomnikami - budynek
na nim napis jest po łacinie.
Przeczytaj zapis
i uzupełnij ten napis:
B. Salomea  _ _ _ _ _ _ _ _ Oppidi Skała
4
Nieopodal pomnika Papieża
stoi drugi - jak wieża
- to nasza Błogosławiona
w Skale bardzo wsławiona.
Trzyma przedmiot w ręce,
co mówi o Chrystusowej męce.
Odgadnij nazwę rzeczy tej
i wpisz ją do luki poniżej:
____
5
Po lewej znajdź zakamarek,
na murze - tam jest podarek.
Pieczątka i wiadomość tam czeka,
nowe przygody zwiastująca dla człeka.
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Quest
SPACER PO SKALE
całoroczny
najlepiej go zacząć o godz. 11.55
Gdzie to jest?
Skała to miasteczko w województwie
małopolskim, ok. 25 km na północny – zachód od
Krakowa, w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego.
www.google.pl
Krzyżują się tu drogi: Kraków – Wolbrom (794) i
Sieniczno – Wesoła (773).Miasteczko leży na Szlaku
Miast Średniowiecznych. Założone przez
Twórcy questu: Uczniowie klasy turystycznej
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale: Błogosławioną Salomeę, po Powstaniu Styczniowym
utraciło prawa miejskie. Odzyskawszy je, rozkwita.
Gabriela Bednarczyk, Agata Gut, Krzysztof
Posiadając schronisko młodzieżowe i liczne kwatery
Rudziński. Opiekun: mgr Anna Dobrzycka
agroturystyczne jest bazą dla turystów zwiedzających
Opiekun questu: ZSiPO w Skale
malowniczą Dolinę Prądnika.
www.lo-skala.edu.pl
Trasa questu rozpoczyna się na przystanku
Konsultacje: mgr Krzysztof Florys, Fundacja
autobusowym na Rynku.
Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, Kraków
.
www.mila.org.pl
Tematyka:
W czasie tej wyprawy poznasz nieco historii
miasteczka oraz jego założycielki.
Czas przejścia:
Ok. 30 min
Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy musisz szukać liter, które ukryte są
na trasie całego questu. Gdy je odnajdziesz, utworzą
hasło, dzięki któremu będziesz mógł cieszyć się
skarbem. W czasie zwiedzania korzystaj z opisów na
tablicach informacyjnych i kodach obrazkowych QR

START
Witaj gościu mój wspaniały
Zwiedźmy dziś kawałek Skały
Choć to małe jest miasteczko
zwróć ku niemu swoje czółeczko.
Gdy dotarłeś już do Skały
znajdź budynek nie mały.
Na wprost niego jest Rynek
to Urzędu Gminy budynek.
Poszukaj na nim i stań na wprost wieży,
na której zegar czas mierzy.
O 12.00 można tu usłyszeć zegara brzęk
a tuż po nim pięknej pieśni dźwięk.
Pieśń ta mówi o kobiecie
a nie wszyscy o niej wiecie,
jest fundatorką tego miasta
a pochodziła z rodu Piasta.
Żoną Króla Kolomana była
i cały czas w czystości z nim żyła.
Gdy jej imię odgadniesz
______
7
na literę wpadniesz.
A jeśli "Skąd to wiedzieć?" zapytasz
imię jej dalej z tablicy odczytasz.

Na drodze z lewej „zwierzę” czarno - białe
jest ono w paski całe
w nazwie zwierzęcia tego: _ _ _  _ (zebra)
2
znajduje się litera do hasła questowego.
Teraz przejdź na drugą stronę
bezpieczeństwo zapewnione.
Gdy już po drugiej stronie będziesz
do pomnika wnet podejdziesz.
Na nim tabliczkę znajdziesz.
Żeby dostać kolejną literę,
znajdź na tabliczce liczbę
co mówi wydarzeniu
- Fundatorki urodzeniu
liczba ta to:  _ _ _ _ _ _ _
9
Odszukaj Fundatorki postać,
a możesz kolejną literkę dostać.
Trzyma Ona pewien dokument prawny
- Akt lokacji miasta dawny.

Znajdź na akcie nazwę miesiąca
w którym jesień jest u końca,
porzuca nas w tym miesiącu już
bo zima zbliża się tuż - _ _ _ _  _ _ _
3
Gdy już o niej trochę wiesz
Obok pomnika mapa stoi
w dalszą drogę ruszyć chcesz
oglądnij ją i przez pasy podążaj powoli.
- stojąc na wprost zegara
A za nimi pójdź w stronę prawą
obróć się o tyle ile kąta półpełnego wynosi miara. i kieruj się za mury kościelne żwawo.

Gdy znajdziesz się już za murami,
znajdź drzewo zamurowane kamieniami.
Stań tyłem do niego,
a znajdziesz kaplicę na wprost oka Twego.
W jej środku się rozglądnij,
przy obrazie klęknij,
poszukaj na nim atrybutu czystości
- to kwiat będący symbolem niewinności:
____
6
Poszukaj też tabliczki na cześć księdza pewnego
wśród społeczności skalskiej bardzo
szanowanego,
a jego imieniem ulica nazwana,
a na niej szkoły - Salomei miana.
Odnowił on kult tej Błogosławionej
licznymi cudami wsławionej,
czczonej wśród skalskich poletek.
Jego nazwisko to : _ _ _ _ _ _ 
8
Zasługi Salomei to sprawa wiadoma,
gdyż litania w kaplicy umieszczona
o nich opowiada, gdzie z Jej relikwiami,
wystawiona Hostia - słynna cudami.
Gdy pomodlisz się w kaplicy
wyjdź i przejdź obok dzwonnicy.
Wokół kościoła musisz pójść
aby do dwóch posągów dojść.

