
Quest rowerowy

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

TEMATYKA:
Quest przyrodniczy zaprasza Cię do delektowania się 
pięknem i walorami przyrodniczymi obszaru leśnego 
jakim jest Puszcza Dulowska. Zachowując ciszę i wsłu-
chując się w odgłosy przyrody, poznawaj wyjątkowe 
elementy przyrody ożywionej oraz dobrze się baw na 
świeżym powietrzu. 

CZAS PRZEJAZDU: ok 1,5 godziny

JAK SZUKAĆ SKARBU?
Podczas wycieczki czytaj kolejne wskazówki, wyszukuj 
opisane miejsca i szukaj liter kryjących się pod nume-
rami od 1 do 9 – one pozwolą Ci utworzyć hasło-klucz, 
dzięki któremu dotrzesz do Skrzyni Skarbów, a w niej 
znajdziesz pieczęć, którą możesz odbić na swojej karcie. 
Ponadto w trakcie wyprawy spróbuj odgadnąć brakują-
ce literki w niektórych słowach – one ułożone w takiej 
kolejności, w jakiej się pojawiają stworzą tytuł Questu.

Życzymy udanej zabawy ! 

Gdzie to jest:

Dulowa i Puszcza Dulowska położona jest w Małopol-
sce Zachodniej, 35 km od Krakowa, 45 km od Katowic 
w pow. chrzanowskim, gmina Trzebinia. Przez Dulową 
przebiega linia kolejowa Kraków – Katowice, z przy-
stankiem w Dulowej, oraz Droga Krajowa nr 79. Kraków 
– Trzebinia – Katowice.

Autorzy questu:

mgr Iwona Kasprzyk,
mgr Lilianna Ziajka  
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Dulowej

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

Litery ukryte w tekście pozwolą Ci odgadnąć tytuł questu.

MApA qUESTU:

Krzeszowice

Katowice

Chrzanów

Trzebinia

Oświęcim

Tychy Dulowa

Kraków

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.



Witamy w naszym lesie,
który jak wieść niesie
jest obszarem chronionym
pięknym i   ielonym. 

Na początku wita Cię Parku tablica,
która napisem swym  zachwyca.
Znajdujesz się w Parku Krajobrazowym
                                                    – zawsze bajkowym.

Zaczynając tę przyrodniczą   ędrówkę, 
Wysil swą mądrą główkę.
Do hasła litery od 1 do 9 zbierz,
a na końcu nagrodą się ciesz.
To jest Twój CEL jak wiesz!
Ruszaj żwawo 
i zawsze patrz w prawo. 
Pochyła brzoza Cię wita
A za nią Puszcza rozkwita.

Znajdź na drzew  e   pierwszą budkę lęgową,
z charakterystyczną literą H za ową.
Ona wskaże Ci dalszą drogę,
w którą poprowadzić Cię mogę.

W leśnym zaciszu przystań na chwilę,
aby czas spędzić tu mile.

Teraz jedź sobie prosto –
Tutaj kolejną budkę ptaki mają,
posłuchaj jak one pięknie śpiewają.

Tuż za pierwszą przecznicą po prawej stronie
litera V z brzozy   robiona.
Spójrz jak ciekawie wygląda ona.

Następnie drzewo liściaste na drogę się chyli,
a przy nim świerk – 
niech się nikomu z sosną nie pom  li.

Gdy woda Ci drogę przecina
Niech Ci nie zrzednie mina.
Pamię  aj by zachować w Puszczy ciszę
i uszanować zwierz  t niszę.

T    się dzieje coś dziwnego –
popatrz na kolor kory drzew Kolego.

Mijając kolejny skręt w prawo,
Pędź dalej przed siebie żwawo.

Kolejny raz woda pod drogę się skrada,
To zaleta Puszczy, a nie jej wada.

I znowu po prawej stronie wkrada się rzeczka,
a w oddali na rzeczce naturalna z drzewa poprzeczka.

Przed Tobą 

nie wchodź tam czasem bez przyczyny!
Teraz zrób sobie krótką przerwę

do dalszej drogi poczuj werwę.
Wszystkie śmieci wrzuć do kosza,
Lub weź ze so  ą, 
bo po Puszczy pałętać się nie mogą.
Z tablic informacji zbieraj wiele,
jak tu żyją leśni przyjaciele.

Znajdź tablicę, gdzie tropy zwierząt są przedstawione 
i zobacz jak wygląda trop drugi 
taki  właśnie ślad zostawia
gdy robi skok długi.

Znajdziesz tutaj także trop                     na obrazku czwartym 
ukryty
możesz zobaczyć go kiedyś w lesie na drodze wyryty.

Mamy tu także tablicę z ptakami
Zobacz! Na czwartym obrazku tyłem do nas stoi 
malutki 

i chociaż taki mały – chyba się nas nie boi.

Na dalszą podróż nadszedł czas
wyruszaj zatem rowerem w las. 
Kierunek drogi obierz w lewo
tabliczka z zającem zachęci Cię do tego.

Jedź tylko po wyznaczonej trasie –
uwierz mi, tak da się.
Rozglądaj się w obie strony –
z wycieczki wrócisz zadowolony.

Jazda po asfalcie już się skończyła
i droga w kamienistą i żółtą się zmieniła.
Może uda Ci się wypatrzyć za ogr  dzeniem
sarnę z jeleniem.

Dalej wzdłuż rowu po prawej stronie
pniaków z mchem szukaj – nie potkniesz się o nie.

Szlak rowerowy tędy prowadzi
rozejrzeć po Puszczy się nie zawadzi.
Jesteś już na dróg rozstaju, 
pięknie tutaj i w lutym i w maju.

Nadal prosto jedź i przyrodę z nami śledź.
Po lewej stronie Ci wyrośnie
duże przytulone drzewo przy sośnie.

Z każdej strony widać połamane drzewa,
ciekawe czy posprzątać ich się nie da?

Rów Ci drogę przecina
Jak widzisz rowów jest tutaj dużo
Nie martw się, one Cię nie znużą.

Dojeżdżasz już do dużego skrętu,
więc zwolniij – nie na  ieraj rozpędu.

Chociaż jedziesz na rowerze
radzę Ci szczerze,
by zatrzymać się na chwilę
bo o naturze poczytać jest mile.

Kolejne tablice Cię tutaj witają
i do zbierania informacji zachęcają.

Poczytaj jakie drzewa w naszym kraju występują
między innymi na zdjęciach piątym i szóstym 
trzyliterowe                   i                 nam się ukazują.

W pobliżu stoi też tablica ze zwierzętami leśnymi 
Proszę, zapoznaj się z nimi.
W trzecim rzędzie                          patrzy się na nas

gdy się przestraszy, to kicnie w las.

Teraz niech Cię droga asfaltowa nie zmyli
i Twój rower się dalej na lewo pochyli.

Ku drodze powrotnej już Cię kierujemy
skąd wyjeżdżaliśmy – tam wrócić chcemy.

Teraz nastąpi w krajobrazie kilka zmian
Lekko pod górkę, a potem z górki,
Może wypatrzysz na drzewach wiewiórki.

Nie rozpędzaj się Kolego,
bo teraz sporo zak  ętów i w prawo i w lewo.
Gdy drogę trochę poznałeś i informacje nowe zebrałeś,
jedź wolno i ostrożnie, bo droga leśna się zmieniła
i trochę niebezpieczna się zrobiła.
Korzenie drzew z drogi wystają 
i przeszkodą dla Ciebie się stają.
Ruch na drodze jest wzmożony, 
zatem bądź ostrożny i skupiony.
Do rozjazdu dróg dojechałeś, 

r  żową strzałkę na drzewie spotkałeś.
Kierunek drogi Ci ona wskazuje,
każdy żwawo dalej pedałuje.
Tutaj już droga się szersza zrobiła

to dalsza podróż będzie miła.
Przecznicą w pra  o się nie sugeruj
i dalej prosto się kieruj.

Gdy z daleka zobaczysz szlaban kolejowy,
do odkrycia skarbu bądź już gotowy.

Teraz poukładaj wszystkie od 1 do 9 literki 
chyba to nie będzie dla Ciebie problem wielki?
One hasło, którego potrzebujesz Ci dadzą 
i do skrzynki ze skarbem Cię zaprowadzą.

HASŁO: 

Hasło już ułożyłeś 
pieczątkę sobie przybiłeś.
Lecz pamiętaj Przyjacielu,
takich jak Ty będzie tu wielu.
Każdy pieczątkę odbić by chciał,
schowaj z powrotem aby ją miał!

Przekaż innym tę informację:
„Puszcza Dulowska stanowi ciekawą atrakcję”.

Miejsce na pieczątkę

8

9
K

5

2 4

6

O Z
7

1

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9


