Podejdźmy na skraj lasu u podstawy wzgórza
I skręćmy w prawo. Za 80 metrów coś się wynurza.
To kamieniołom wapienia – powszechnej tu skały.
Do stawiania warowni budulec wspaniały.

Hasło questu:

Wróćmy do parku. Idźmy stroną prawą
Skrajem lasu na wprost. Nie żegnasz się z wyprawą.
Został Ci ważny etap – idź na górę do zamku,
Bez problemu sprostasz i temu zadanku.
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Miejsce na skarb:

W tym zamku z mężem przez wiele lat mieszkałam,
Lecz to nie moja rodzina go wybudowała.
Jego budowniczym w XIV wieku był Jan z Syrokomli.
Potem władali nim także jego potomni.

Z Eleonorą Wodzicką
spacer po Korzkwi

Wśród nich podsędek Jan Zaklika, rycerz odważny,
Który w bitwie pod Grunwaldem miał wkład ważny.
Dowodził wówczas 47. chorągwią rodową.
Z Krzyżakami bił się o naszą sprawę narodową.
W dobie renesansu zamek należał do Ługowskich,
Był jedną z najświetniejszych rezydencji podkrakowskich.
Później miał jeszcze wielu różnych właścicieli,
Aż w XVIII wieku Wodziccy za długi go przejęli.

Od tego momentu zamek zaczął podupadać.
Stare graty jak do lamusa zaczęto tam składać.
Wiele lat później, na przełomie wieku XIX i XX-ego,
Park został odrestaurowany przez właściciela nowego.
Zamek jednak przez długie lata ruiną pozostawał.
Niedawno go odbudowano. Wróciła jego sława!
Co roku na Bal Niepodległości wiele osób tu śpieszy.
Przyjdź, zatańcz poloneza. Bardzo mnie to ucieszy!
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Spójrz na mapę szlaku, która jest tu widoczna cała.
W pobliżu są zamki: Ojców i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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Brawo! Rozwiązałeś już wszystkie zadania.
Wejdź na dziedziniec, nikt tego nie zabrania!

Opiekun questu:

Opiekun skarbu:
Zamek Korzkiew; tel. 124195590, zamek.korzkiew@donimirski.com

Questy w aplikacji
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Gdy w recepcji hotelu hasło wypowiesz,
Co jest skarbem questu – zaraz się dowiesz!
Jeśli główna brama zamknięta, nic nie szkodzi –
Idź do drzwi na dole z lewej. Dzwonisz, ktoś przychodzi…

®

Questy - Wyprawy Odkrywców”
Android
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Opracowanie questu:
Krzysztof Florys i Anna Jarzębska,
Fundacja Mapa Pasji

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
www. ckpir.zielonki.pl; FB: @ckpir
ckpir@zielonki.pl, tel. 12 6651047, 12 6651087

www.questy.com.pl

Że zamek na Szlaku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ się znajduje.
21

Fundacja
Mapa Pasji

Więcej questów:

Zawsze w listopadzie, drzwi dla wszystkich otwarte,
Są też patriotyczne pieśni. To święto uwagi warte!
Spójrz! Z pobliskich tablic łatwo wywnioskujesz,
		

Ilustracje:
Kamil Klimek, Wojciech Komisarek, Jakub Łabuz, Patryk Pietrzyk
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Najpierw był w posiadaniu Eliasza Wodzickiego,
Potem Jakuba – mego męża, a jego brata rodzonego.
Po śmierci męża mieszkać tu już nie chciałam,
Przeniosłam się do dworku, już Ci wspominałam…

Quest przygotowano w ramach projektu „Zjednoczeni w Niepodległej”
realizowanego przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach,
który dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017 - 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Tematyka:
Spacerując questem po Korzkwi,
miejsca historyczne, po których
Wodzicka – dawna właścicielka
również miejsce silnie związane
w historii Polski.

odwiedzisz
oprowadzi
tutejszych
z ważnymi

najważniejsze
Cię Eleonora
dóbr. Jest to
wydarzeniami

Gdzie to jest:
Korzkiew to niewielka miejscowość w gminie Zielonki,
pod Krakowem, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Dojechać tu można drogą wojewódzką nr 794 z Krakowa
w stronę Skały i Wolbromia.

Jak szukać skarbu:
Quest to bezobsługowa gra, w którą można grać w dowolnej
chwili. Podczas wędrówki 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 na parkingu przy kościele pw.
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi.
GPS: 50.164475, 19.881907

Czas przejścia: ok. 60 min

Dwa znaki: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ są obok siebie.

Witaj Odkrywco, za chwilę ruszysz w drogę,
A ja w tej wędrówce chętnie Ci pomogę.
Nazwisko moje Wodzicka, imię – Eleonora.
Na trasie czeka Cię historii dawka spora!

		

Na rok tysiąc _ _ _ _ _ _ _ _ dwudziesty trzeci się datuje.
9

Że świątynia jest w stylu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

W nich mieści się całoroczny ośrodek dla harcerzy,
Wielu skautów krakowskich na harce tu bieży.
Możesz tu zorganizować też swoje wydarzenie –
Biesiadę, ognisko, rocznicy uczczenie.
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Jest to zabytek w okolicy wyjątkowy.
Przedtem był tu inny kościół, drewniany,
Który w XIV wieku został zbudowany.
Wejdź za bramę, zajrzyj do wnętrza kościoła.
Barokowy wystrój zachwycić wielu zdołał.

Gdy na zakręcie dwa pnie przed Tobą się pojawią,
Zbocz z szerokiej drogi i idź chwilę w prawo.
Po chwili w główną alejkę w lewo skręcamy
I teraz piękną perspektywę mego parku mamy.

Jest tu srebrna monstrancja wczesnobarokowa
I słynny wizerunek „Ecce homo” tu się uchował.
Do dziś też przetrwał, przez dwa wieki przechowany,
Ornat przeze mnie osobiście haftowany.

W 1820 roku go tutaj założyłam.
Do jego upiększania stale dążyłam.
To park w stylu angielskim – krajobrazowy.
Swoboda i naturalność, gdzie nie zwrócisz głowy.

Spójrz na wieżę, czy widzisz coś szczególnego?
Ma otwory strzelnicze do celu obronnego!
Od południowej strony tego pięknego kościoła
Naszą płytę nagrobną znaleźć pewnie zdołasz.
Tu spoczywamy z mężem _ _ _ _ _ _ _ na wieki.
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Nasze dusze doznają Bożej opieki.
Wyjdźmy teraz bramą na wprost i chodźmy w lewo,
By na końcu schodów znaleźć rosłe drzewo.
To „_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _”, przez mieszkańców posadzony,
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Na cześć odzyskania niepodległości tu usadowiony.
Ma już sto lat. Pamięta radość roku 1918,
Byście i Wy pamiętali Koleżanko, Kolego.
Za czasów zaborów nieopodal granica przebiegała,
W Imperium Rosyjskim wtedy Korzkiew leżała.
Do austriackiej Galicji niedaleko było,
Przez kordon graniczny niełatwo się przechodziło.
W 1918 roku Polska została na powrót scalona,
A tutejsza ziemia – po wielu latach zjednoczona.
W gminie Zielonki zacierają się bardzo pomału
Ślady trwającego 123 lata zaborczego podziału.
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Zaraz ukażą Ci się dwa budynki kamienne,
Do ich budowy posłużyły skały wapienne,
Których dostatek od dawna tutaj mamy.
Na pozostałości zabudowań dworskich teraz spoglądamy.
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Przeczytasz to na tablicy na jego bramie.
Dowiesz się także, gdy tam przystaniesz,
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Ruszmy teraz mą ulicą. Wiesz którędy? Brawo.
Podczas spaceru spoglądaj na prawo.
Domki, które widzisz to baza ZHP.
Mówię Ci o tym, bo nie każdy to wie.

W wieku XIX tutaj w Korzkwi żyłam,
Lecz historia tych miejsc dłuższa była.
Kościół, przed którym właśnie się znajdujesz
19

10

Jeden przekreślony. Dlaczego? Sama nie wiem.

Korzkiew
Pójdźmy teraz na prawo, gdzie krzyż na postumencie.
Przy nim kolejna zagadka teraz dla Cię będzie.
Ten krzyż na kamieniu ja ufundowałam

Po śmierci męża w 1806 roku dworek tu zbudowałam.
Dawniej w tym miejscu stara owczarnia stała.
Po lewej stronie są ślady fundamentów jego.
Jak widzisz, nie zachował się do dnia dzisiejszego…
Główną alejką chodź ze mną, Przyjacielu.
Bywają takie dni, gdy ludzi jest tu wielu.
Podczas Pikników Dworskich, gier i festynów
Bawią się całe rodziny. I to bez rękoczynów!

I w roku _ _ _ _ _ _ _ postawić tu kazałam.
24

Nie widzisz tej daty? Przyjrzyj się uważnie,
Bo rzymskimi cyframi ją napisano. Poważnie!
Który to rok? Tego nie muszę Ci chyba tłumaczyć.
Wie to każde dziecko. Musisz mi wybaczyć.

Park miał ponad dziesięć hektarów powierzchni.
Idziemy dalej po „zielonej nawierzchni”.
Szukaj po prawej mostka na Korzkiewce.
Niech zadanie rozwiązać wreszcie Ci się zechce.

Wróć do dębu. Trasa na wprost wąską ścieżką bieży.
Chodźmy nią, zaprowadzę Cię do domu rycerzy.
Gdy napotkasz skręt w prawo, to skorzystaj z niego.
Miniesz szkołę i dojdziesz do parkingu sporego.
Znajdź na nim mapę naszej miejscowości.
Przy której z ulic aktualnie gościsz?
To przecież _ _ _ _ _ _ _ _ _. Już świta Ci w głowie?
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Chodź dalej, kolejne ciekawostki Ci opowiem.
W pobliżu coś się kończy i zaraz zaczyna.
Trudno zrozumieć, jaka jest tego przyczyna.

Jaki kolor dominuje w barierkach mostka?
		

Oczywiście _ _ _ _ _ _ _ – to zagadka prosta.
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Idź pomiędzy kępką drzew w środku parku a słupem.
Park został niegdyś urządzony z przytupem.
Patrz za ostatnie drzewo, widzisz wgłębienie?
Tu był staw parkowy. Kiedyś wyglądał jak marzenie.
Pełen wody, służył zadumie i rekreacji.
I to nie tylko podczas ciepłych wakacji.

