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Człowiek – najlepsza inwestycja. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

QUEST  spacerowo-wypoczynkowy, a także nordic 
walking dla wszystkich miłośników przyrody, dla 
rodzin z małymi dziećmi, również w wózkach, dla 
seniorów, osób z niepełnosprawnością ruchową 
(możliwość pokonania trasy na wózku, z wózkiem, 
trasa łatwa do przejścia). 

Czas przejścia: ok. 45 min. w jedną stronę.

Gdzie to jest:

Dulowa i Puszcza Dulowska położona jest w Małopolsce 
Zachodniej, 35 km od Krakowa, 45 km od Katowic w pow. 
chrzanowskim, gmina Trzebinia. Przez Dulową przebiega li-
nia kolejowa Kraków – Katowice, z przystankiem w Dulowej, 
oraz Droga Krajowa nr 79. Kraków – Trzebinia – Katowice.

Tematyka:

To propozycja dla dużych i małych miłośników przyro-
dy, dla osób oczekujących wyciszenia i spokoju po tygo-
dniu pracy . A poprzez przemyślenia słynnych cytatów 
Konfucjusza (cytaty umieszczone w cudzysłowie, wy-
tłuszczonym drukiem) w towarzystwie śpiewu ptaków 
następuje odpoczynek, przemyślenie, motywacja do 
dalszej pracy. Ze względu na dogodne ułożenie terenu, 
quest jest również przeznaczony dla osób z wózkiem.

Konfucjusz
(dosł. „Mistrz Kong”) ( 551-479 p.n.e.) – chiński filozof. Konfu-
cjusz nie pozostawił pism – jego nauczanie zebrano w księ-
dze Dialogi Konfucjańskie. Głównym tematem rozważań 
było codzienne życie ludzi i stabilność społeczeństwa. Jego 
zdaniem podstawowymi cnotami są: humanitaryzm, prawo-
rządność, poprawność, mądrość i lojalność. Cnoty te reali-
zują się  w pięciu powinnościach, czy też fundamentalnych 
relacjach społecznych: między panującym i urzędnikiem, 
ojcem i synem, starszym i młodszym bratem, mężem i żoną 
oraz między przyjaciółmi. Moralność jednostki i podstawowa 
rola rodziny jest fundamentem i gwarantem stabilności pań-
stwa. Konfucjusz dużą rolę w kształtowaniu ładu społeczne-
go przypisywał wykształceniu, które obejmowało także kwe-
stie ducha i serca.

Doktryna Konfucjusza (konfucjanizm) była rozwijana począt-
kowo przez uczniów, a później przez filozofów-następców 
i komentatorów (Mencjusz, Xunzi, neokonfucjanizm). Myśl 
konfucjańska objęła zasięgiem obszar Chin, Japonii, Korei 
i Wietnamu.

Bibliografia : Wikipedia

Początek questu:

Wjazd do Puszczy Dulowskiej od strony Dulowej, zjazd 
na ul. Tenczyńską, naprzeciw kapliczki Św. Floriana. 
Przechodząc ostrożnie tory kolejowe (naciskając przy-
cisk na rogatce, w celu jej otwarcia), znajdujemy się 
w Puszczy Dulowskiej.

Twórcy questu: 

Halina Duda, Stanisław Duda, Michał Duda.

Kontakt

Halina Duda, tel. 501 212 847 
Monika Wolszewska, tel. 507-700-000 
Łukasz Smółka tel.600 681 760 
dulowa@miejscazcharakterem.pl 
FB: www.facebook.com/dulowa

Katowice

Chrzanów

Trzebinia

Oświęcim

Tychy Dulowa

Kraków

Nagroda dla wytrwałych:

Po pokonaniu wszystkich etapów spaceru i wpisaniu 
literek tworzących hasło, czeka Cię niespodzianka: 
w samym środku Puszczy Dulowskiej, odrysujesz sobie 
kontury ćwierkającego ptaka puszczy.



Witaj nam Turysto drogi,
Zapraszamy Cię  w nasze skromne progi,
Spaceruj, dotleniaj się odpoczywaj,
Przyjemności w spokoju i ciszy zażywaj.

Przed Tobą na rozdrożu stoi kamień, 
A na nim Bartnik- słowo z nim zamień,
Spójrz dokładnie, co jest wydobywane z barci
To                   , aż skosztować korci.
Tuż obok, drewniana kap                  ka na  brzozie                       
                                                
Idź asfaltową drogą, z przyrodą żyj w symbiozie.
Szukaj budki lęgowej i nieopodal lasu młodnika, 
Idź dalej prosto, tam gdzie horyzont znika.

Słuchaj szumu drzew i ptaków głosu.               
W przemyśleniu, ciszy i  bez  rozgłosu,
Filozofa Konfucjusza cytaty analizuj
Wytęż swój mózg i mocno zaktywizuj.

Idź dalej asfaltową drogą,  po lewym boku,
 Pamiętaj że „Podróż licząca tysiące mil
Rozpoczyna się od pojedynczego kroku”
Więc nie strać tych pięknych chwil.

„Szlachetny wielkie sobie stawia cele,
Prostak, ku małym zdąża”
Słuchając  śpiewu zięby i kapturka trele
Dziarsko przed siebie podążaj.

Tu na zakręcie znowu na drzewie  ptaki mają mieszkanie
Numer ich domu pięćdziesiąt                    , spójrz na nie.                      
                                                                  
„Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych”
Zachowaj  w lesie ciszę, nie niszcz gatunków roślinnych,
Sikorka, lelek, kukułka, drozd śpiewają dla Ciebie
Bądź gotowy, gdy będą w potrzebie.

Pokonałeś zakręt, i zaraz po lewej słupek z numerami
Najlepiej spisywać je w troje, lub parami 
Cyfry na słupku, wśród nich cztery razy (nie jeden) wpisz                      
Początek drogi turysto dopiero.                                            

Spójrz w prawo, droga                                      
                                         
I znów na drzewie budka lęgowa 
Droga przed Tobą prosta jak strzała,
Za dziesięć minut będzie zagadka mała.

 Spójrz w prawo na brzozę, co cudnie szumi 
Czy narośl ta przypomina rogalik                        ?                                       
Idż dalej prosto, po lewej słupek     
Sprawdź: na nim cyfry, cztery razy                                              
                                                          

Bądź dalej czujny, znów po prawej,  na brzozie
Numer pięćdziesiąt                 , ale to nie koniec,                                         
                                  
Budka lęgowa i po prawicy mijanka 
Pięćdziesiąt                         , to numer tego mieszkanka                                
                                   

„Uczyć się i nie myśleć to strata czasu,
Myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo”,
Idziesz śpiewając mieszkańcom  lasu,
Strzyżyk, kos i wilga mają pierwszeństwo.

Kilkadziesiąt kroków dalej, po lewej stronie – dziwna polana,
Ta przestrzeń niegdyś  wodą była zalana,
Bobry mieszkania sobie zrobiły,
Po krótkiej chwili, domostwo zmieniły.

Trąba powietrzna przeszła tu o zmroku.
Krajobraz, jak po bitwie - wiele drzew poległo w 2005 roku,
Stara legenda głosi, że tyle samo młodych mężczyzn 
w kolejnym roku zginie.
Sprawdziło się! Idź dalej, gdzie potok płynie.

Ale spójrz w prawo, rzeczek bez liku
To bobrów praca, mój podróżniku

„Lepiej nie zaczynać, niż zacząwszy nie dokończyć”
Każdą pracę, odpoczynek też warto włączyć,
Miłośniku przyrody, słuchaj ciszy lasu,
Patrz do góry, tam wilga śpiewa – nie zmarnuj tego czasu.

Patrz przed siebie a przed oczami,
ujrzysz Leśny O _ rodek  z kilkoma domkami,                                                        
                  
Daniel wraz z dzikiem  tam mają mieszkanie    
Odpocznij, dopiero tutaj zacznie się poznawanie.               
                
„Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić a zrozumiem” 
Wypoczywaj aktywnie, niech to będzie puenta
Popatrz, aż drzewa zaczęły szumieć.

Jesteś na końcu drogi, odpocznij, przed Tobą wyzwanie,
Wśród drzew wysokich, jest kilka tablic- spoglądnij na nie.
Jakiż  to ptak trzyma w dzióbku czerwony owoc ?
To                                           , idź jej na pomoc.                                        
             
„Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę, inni poniżej jej,
Lecz ono znajduje się obok człowieka”
Rozglądaj się w puszczy, czuj się dobrze w niej,
Wtedy niepotrzebna Ci będzie apteka.

Ach, ta Puszcza Dulowska, bogaty zakątek.
Kowalik, sosnówka, czubatka, raniuszek, 
Sójka, gil, świstunka, wszyscy mają swoje troski,    
Patrz na tablicę,                                 stuka w orzech włoski.                 

Czytaj dalej
                          
Ptasie koncerty, precyzja zegarmistrzowska,
                  rozpoczynają śpiewy godzinę przed wschodem słońca,                
     
Bądź spostrzegawczy,  z                 lubi rano pospać,                                                 
                                                     
I koncert zaczyna na kwadrans przed wschodem słońca.

„Człowiek szlachetny stara się by inni byli dobrzy,
Prostak czyni odwrotnie”
Puszczyki, rudziki, szpaki, nie mówiąc  o bobrze,
Czują to wielokrotnie.

Żurawie, ptaki Puszczy – majestatyczne  
Są wierne sobie całe życie – to nawet liryczne.
Ich taniec i odgłosy klangorem jest zwany 
Dzieją się tu takie cuda, Turysto kochany.

Klangor żurawi, to skargi cierpiących dusz,
Tak dawniej wierzono, wpływu na to nie ma, i już! 
A śpiący żuraw z podkuloną nogą? Co o tym powiesz?
Obejrzyj stare herby, wszystkiego się dowiesz.

„Dawniej ludzie uczyli się dla samych siebie,
 dzisiaj robią to na pokaz”
Popatrz na przyrodę, poczuj się jak w niebie,               
ucz się i pracuj, będzie z Ciebie okaz.

Podróżniku drogi, jesteś bogaty,
Poznałeś ptaki i Konfucjusza cytaty,
Po tej przygodzie z dobyłeś informacje,
Oraz do pracy masz motywację.

Gratuluję turysto, dotarłeś do celu
Takich jak Ty podróżników będzie wielu,
Dla wspomnień czaru, tak na pamiątkę,
W nagrodę odrysujesz sobie pieczątkę.

Odpocząłeś, pora wracać, nie bądź ponury,
Uważaj „Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry”
Spójrz raz jeszcze na Puszczę, nic nie zapłacisz,
A gdy to „zaniedbasz, to stracisz”.

Hasło masz gotowe
Pięknego ptaka Puszczy znajdziesz z tyłu tablicy:
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Wracaj tą sama drogą, wzdłuż lewego boku.
Patrz, płynie strumyk, nieopodal, kilka kroków.
Przeczysta woda, ale bądź spostrzegawczy,
Dlaczego kamyki są rude? Pewnie masz w głowie projekt  badawczy.

Kieruj się prosto, podziwiaj przyrodę
Wiosną, latem, jesienią, masz piękną przygodę,
Zimą, zobaczysz wszystkie zwierząt ślady
Będą Cię witać zwierząt gromady.

Poznałeś turysto nasze krajobrazy,
Zapewne odwiedzisz, nas  kilka razy,
Kamienny Szlak, ciekawe questy, totalna beztroska 
Zaprasza Cię „Dulowa. Zaginiona Wioska”.
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Tu odrysuj kontury ćwierkającego ptaka puszczy:


