
Policz dziurki w jednym rzędzie
I litera jedenasta będzie.
Z rzymskiego systemu ona pochodzi
I z cyfry w literę się przerodzi.  
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Za modlitewnymi grotami 
Zachwycisz się widokami.
Olkuskie srebro na Wawel tędy przewożono,
i je później w królewskim skarbcu gromadzono.

Odwróć się na pięcie
I ruszaj zawzięcie.
W prawo/dół po Różańcowych  _ _  _ _ _ _ _ 
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Pozostałych po naszych przodkach.

Gdy dotrzesz pod mały domek,
Nie szukaj wokół poziomek.
Obejrzyj komfort mieszkania tego
_  _ _   _ _ _ Salomei nazywanego.
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W skrzynce skarb ukryty,
Więc ją otwórz proszę.
Przybij pieczęć, weź pamiątkę,
Wrzuć w okienko grosze. 

I wróć tu z bliskimi aby ich przekonać,
Że piękne to Grodzisko i warto tu wracać.
Miejsce na pieczęć:

Hasło:
- -
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Twórcy questu: Uczennice klasy turystycznej Zespołu Szkół i  
Placówek Oświatowych w Skale: Dominika Świerk, Paulina 
Świerk, Aneta Węgrzyn, Barbara Basta; Opiekunowie: mgr 
Anna Dobrzycka, mgr Anna Kowalik
www.lo-skala.edu.pl
Konsultacje:mgr Krzysztof Florys – Fundacja Miejsc i Ludzi  
Aktywnych, Kraków; Ksiądz dr Stanisław Langner – Kustosz 
Sanktuarium Błogosławionej Salomei, Proboszcz Rzymsko-
Katolickiej Parafii Turystycznej Ojców - Grodzisko 
p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika

Opiekun Questu:
Proboszcz - ks. Stanisław Langner, tel. 600 450 334
Adres: 32-043 Skała, Grodzisko 7 

Odpust ku czci Bł. Salomei 
− pierwsza sobota po 19 listopada.

Istnieje możliwość noclegu w kompleksie  
zabudowań na Grodzisku, dla turystów 
indywidualnych oraz grup zorganizowanych do 
40 osób, po wcześniejszej rezerwacji pod 
powyższym numerem telefonu.

Quest 
Pustelnia Salomei

Czynny od 1 kwietnia do końca listopada.

Gdzie to jest?
Grodzisko położone jest w województwie 

małopolskim, około 3 km na zachód od Skały. Leży 
na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w 
malowniczej Dolinie Prądnika. Aby tutaj dotrzeć, 
musisz podążać ze Skały Aleją Błogosławionej 
Salomei (na Olkusz). Samochodem dojedziesz ze 
skalskiego rynku, kierując się na Wolbrom i tuż za 
miastem, skręcając w lewo przy przydrożnym Krzyżu 
(drogowskaz na Grodzisko). Przez Grodzisko 
przechodzi Szlak Orlich Gniazd, Droga św. Jakuba, 
Via Regia oraz szlaki turystyczne Ojcowskiego Parku 
Narodowego – czerwony i niebieski.
Trasa questu rozpoczyna się na parkingu, przy tablicy 
informacyjnej obszaru Natura 2000.

Tematyka:
W czasie tej wyprawy poznasz tajemnice i 
ciekawostki obiektu, w którym kiedyś żyła 
błogosławiona Salomea i jej bliscy, dzisiaj celu 
wypraw turystów i pielgrzymów, interesującego 
miejsca wypoczynku.
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 w dawnym grodzie,
Oddaj się tu wierszykowo - zagadkowej przygodzie.
Wokół siebie widzisz wały,
Które w XIII wieku gród ten ochraniały.

Wystawił go Henio z Brodą
Zgodnie z ówczesną modą.
Zostaw za plecami z informacją tablicę
I pójdź zwiedzać okolicę.

Podejdź do znaku Szlaku Jakubowego,
Z Via Regia (Królewską Drogą) połączonego.
Gdy na drogowskaz oko Twe zerka,
widzi symbol szlaku – to _ _ _ _  _ _ _

 6
Kieruj się ścieżką pod górę.
Tam znajdziesz Heńka figurę.
Stoi z prawej spoglądając w kierunku
Króla polskiego – Bolesława Wstydliwego.

Henryk świętą żonę miał,
Którą Jadzią Śląską zwał.
Naprzeciwko niego stoi,
Świątynię trzymając w dłoni.

W środku placu z wysokości
Święta Klara wita gości.
Napisem na piedestale, 
(ADORATE IN  _ _ _ SANCTO _ _ _)
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Który widnieje tu stale.

Klarcia na kościół zerka, 
W jej oczach błyszczy iskierka,
Bo stał tu klasztor barykadowany
Tak przez Salomeę lubiany.

Jeśli możesz, wejdź do środka,
Jak będzie otwarta kłódka.
Idź przez portal barokowy,
Przed świętymi uchyl głowy.

Spójrz do góry, hen wysoko
kasetony cieszą oko.
Na nich atrybuty świętej,
Zasłużenie do nieba wziętej.
Lilia, _ _ _  _  i _ _ _ _  _ –
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Przez nie Salomea ceniona.
W prezbiterium z gwiazdą przedstawiona,
A po prawej rozmodlona.

Siostrą męża Kingi była,
(Co sól do nas sprowadziła)
Że brata bardzo kochała 
Więc mu żonę wychowała.

Gospodyni, wielka pani, 
niegdyś Halicza królowa,
gdy wdową została -tu się modliła,
Gdy z Zawichostu przybyła.

Brat – Bolesław ją tu ulokował
I jej klasztor wybudował.
Z Czech klaryski sprowadziła
I je tutaj osadziła.

Gdy opuścisz święte mury,
Wyjdziesz na łono natury.
Dom przed Tobą - tu Piskorski zamieszkiwał
I klasztor odbudowywał.

W lewo kieruj się turysto
Między murem i ścianą kamienistą.
Kingę znajdziesz za Wstydliwym,
Jej mężem cnotliwym.

Za rogiem na lewo postać Kolomana,
Męża Salomei, Halickiego pana.
Między Kingą i Kolomanem
Musisz przejść przez bramę.

Tam zobaczysz schodów sznurek
I skacz po nich jak kangurek.
Na trzynastym z _  _ _ _ _  łuk,
                              10
który do pustelni wiódł.
Zanim jednak tam pójdziemy,
Słonia w koło obejdziemy.

Na ławeczce ze zdobieniem
Swoim nogom daj wytchnienie.
Jest to miejsce rozmyślania
O mękach naszego Pana.

Podejdź do grot wielu modłów
I Zdrowaśkę cicho odmów.
Widzisz kratkowane wrota,
Na liczenie jest ochota.


