
Hasło questu:

        1      2     3      4     5      6           7      8     9     10     11    12    13           

            14    15         16    17     18    19    20    21    22   

Miejsce na skarb:

Inne góralskie questy:
www.skarbygorali.pl

Questy w całej Polsce:
www.questy.com.pl

Urbania Góra dla ciała i ducha 

Jeszcze chwila marszu do bramy z kamieni.
Znajdziesz ją po prawej, choć tonie w zieleni.
Do bramy ze szczytem wąska droga wiedzie,
Po jej bokach kamienie, figura na przedzie. 

Legendy głosiły: złoto się sypało .
Chociaż gdy kopałem, nic się nie ostało.
Obok Weroniki, która trzyma chustę,
Odkryłem naczynia, ale były puste.

Serce Twe napełnić mogę ja nadzieją:
Biedni lecz uczciwi do życia się śmieją!
Uczciwa kobieta na Twej drodze czeka.
Jest to święta Anna. Idź do niej, nie zwlekaj.

Matka Matki Boskiej i święta Kościoła.
 _   _  _ _ _ _ _    _ _ _ _  _    polskich – tabliczka tu woła.  
 7   15         12
Dwie kolejne stacje, potem skrzyżowanie!
Pójdź kawałek prosto, gdy już wkroczysz na nie.

We wnęce kamiennej umieściłem pietę.
Żal po stracie syna przepełnia kobietę.
Naszym  _  _  _  _  _  _  _   pamięć. Wróć do skrzyżowania.
    22      4      19
Stąd podejścia na szczyt nic już nie przysłania.

Podziwiaj me świątki i piękne widoki.
Jedenasta stacja – ostro w górę kroki!
Tu w sosnowym lesie piękno wiekuiste. 
Od Ciebie zależy, jak długo jest czyste.

Kamienista droga, Jezus legł pod krzyżem.
To Kaplica Upadku – jesteś coraz bliżej.
„Od powietrza, _ _  _   _  _ … zachowaj nas Panie”.
  13   9
Wiersz obok przybity zwie się „ _  _  _ _ _ _ _ _  _  _  _  ”.
             17  5     10

Dalej Chrystus w grobie, miłował do końca.
Widzisz zarys krzyża? Pochłania blask słońca.
Bicie dzwonu słyszę, jesteś już u celu.
Szukaj teraz skarbu, drogi przyjacielu.

Całe moje życie poświęciłem Górze.
Chciałbym, by Kalwaria trwała jak najdłużej.
Dziękuję za wspólne miłe wędrowanie.
Ufam, że z tej góry coś w Tobie zostanie.

Aplikacja Skarby Górali: 

Questy - Wyprawy Odkrywców: 
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Fundacja Mapa Pasji

Autorzy questu:
Bartłomiej Dyrcz, Wojciech Pęcek, Teresa Dyrcz; 
Współpraca: Małgorzata Pęcek, Teresa Słonina, 
Teresa Mizera

Konsultacje: Krzysztof Florys, Adam Jarzębski 
Fundacja Mapa Pasji

Ilustracje: Bartłomiej Dyrcz

Opiekun questu:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni
tel. 12 274 70 05 lub 533 654 266
e-mail: gokis-tokarnia@wp.pl 
www.domkultury.manifo.pl

Tematyka:
Wejdź na niepowtarzalną górę Beskidu Wyspowego, na której 
znajduje się urokliwa Kalwaria Tokarska. Odkrywcę oprowadzi 
po niej sam autor, artysta ludowy Józef Wrona. 

Jak szukać skarbu:
Quest to gra, w którą można grać w dowolnej chwili. Wystarczy 
uważnie czytać wskazówki i rozwiązywać zagadki, by otrzymać 
końcowe hasło prowadzące do skarbu!

Początek wyprawy:
Trasa rozpoczyna się u stóp Urbaniej Góry, przy tablicy z mapą 
Kalwarii za mostem na Krzczonówce. 
GPS: 49.720851, 19.870760

Czas przejścia: ok. 1 godz. 30 min

QUEST- Wyprawa Odkrywców

Odkryj skarby Kliszczaków!
Kliszczacy mieszkają pomiędzy 
Makowem Podhalańskim, 
Jordanowem a Rabką-
Zdrój, w szczególności 
w rejonie Tokarni, Skomielnej 
Czarnej, Pcimia i Lubnia. 
Ich nazwa wzięła się od 
charakterystycznego rozcięcia 
u dołu spodni tzw. „kliszcza”. Nowy 
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Podejdź do tablicy, mapę zapamiętaj,
Niejedna na Ciebie czeka postać święta.
By spotkać się z nimi, kieruj się pod górę!
Kliszczaków krainy poznasz tu naturę.

Zostaw wszystkie troski, czarny szlak przed Tobą.
Wzmocnisz tutaj ciało, wzmocnisz się duchowo.
Przodkowie na górze ziemię uprawiali,
Choć skalista była, serce w to wkładali.

By pamięć o ich trudzie poszła w pokolenia,
Zbudowałem pomnik z drewna i kamienia.
Idea Kalwarii z czasem się zrodziła,
Lata ciężkiej pracy, rzeźb powstała siła.

Z rzeźbieniem przygodę zacząłem w kościele,
Kiedy ksiądz Mach wskrzesił Palmową Niedzielę.
Jezusa na osiołku wyrzeźbiłem w drewnie
I rzeźbiarskim dłutem władałem już pewniej. 

Przez cztery dekady mojego rzeźbienia
Uwieczniłem drogę Jezusa cierpienia.
_ _ _ _  _  _ _  Pana Jezusa Kalwarię otwiera,
             21
Wita tutaj Ciebie i w podróż zabiera.

Droga kamienista idzie ostro w górę
Podziwiaj w spokoju każdą mą figurę.
Dalej płaskorzeźba, ojciec trzyma syna,
Co zmądrzał, nim jego wybiła godzina.

Kierują ku górze Testamentu znaki,
Za nimi Franciszek, a w asyście ptaki.
Kolumna ta biała ważne słowa nosi:
„ _ _  _  _ _ _   chwal swojego Stwórcę – tak głosi. 
          6

Wzdłuż Krzyżowej Drogi, papieskiego szlaku
Mijał będziesz rzeźby pośród śpiewu ptaków.
Jezusa w ogrójcu, apostołów we śnie.
Czuwać wraz z nim mieli, lecz zasnęli wcześnie.

Dalej święty Florian, Chrystus z dziatwą siedzi,
Papież i kardynał, dobrzy tu sąsiedzi,
Wreszcie mostek ujrzysz i daszek czerwony,
_ _ _ _  _    pod nim stoi, przyfrunął w te strony. 
             11

„ _  _  _ _ _ _ _ _   _   _ _ _  _    zawsze i wszędzie”.
       3               8
Dziecku rzecze. Chodź już! Zaraz Maria będzie.
To tak zwana Grota, pierwsza tu powstała,
Wespół z ojcem moim drążyłem ją w skałach.

„ _ _  _  _ _  _  _ _  naszej ziemi” – tak mówi tablica.
         14         16
Nad nią Maria w skale, białe są jej lica.
„Pod Twoją Obronę” wszyscy tu wołają,
A gdy wiosna idzie, majówki śpiewają.

W czerwcu kultywują zaś zwyczaj dość nowy – 
Nazywa się on „Odkryj Beskid Wyspowy”.
Cykl grupowych marszów na beskidzkie szczyty
Wart jest, Gościu drogi, osobnej wizyty!

Opuszczając Grotę, wrócisz znów na drogę,
Nie wiesz, dokąd zmierzać? Chętnie Ci pomogę.

Po lewej kolumna, po prawej pagórek,
Przed tobą horyzont i zakręt pod górę.

Idź za horyzontem, nie przez bramę z drewna!
Choć bliska to ścieżka, Twej trasie pokrewna,

Ominąłbyś pomnik dzielności i pracy.
Bo żywią i bronią jak inni – Kliszczacy!

Frasobliwy Jezus na kopcu sypanym,
Spogląda pół wieku na nasze polany.

Chłopskie pozdrowienie  _ _ _  _  _ _ _    _ _  _  _  wołali,
                    18       20

Gdy kosy i grabie w polu używali.

Chodźmy wolno w górę, piękna okolica.
Patrz uważnie w prawo, bo w dole piwnica.

Dróżką zejdziesz do niej, warta jest poznania.
Znana jest jako Piwnica Biczowania. 

We wnętrzu piwnicy wielka księga czeka.
Przybywają tutaj ludzie – hen z daleka!

W księdze znajdziesz wpisy nawet z Państwa Środka.
Zostaw ślad swój przy nich i przy naszych przodkach.

Przy księdze po lewej widnieje tablica.
Jemu to zawdzięczam dzieło swego życia.

Nazywał się Jan  _ _  _  _ , już o nim mówiłem.
                   1

Niechaj w marszu dalszym Chrystus da Ci siłę!

Gdy wyjdziesz z piwnicy, wróć do głównej drogi.
Ofiary też wspomnij, przekraczając progi. 

Są tu wszak pamiątki poświęcenia ludzi,
Których los tragiczny smutek może budzić.

Jak i los Jezusa – jest blisko, spętany,
W koronie cierniowej – zadała mu rany.

Czerwoną ma  _  _  _ _ _  i palmę zieloną,
     2

Symbol zmartwychwstania, w drewnie wyrzeźbioną.

Dalszą Twą wędrówkę polana Ci znaczy.
A na niej kolumnę przy dzieciach zobaczysz.

Fatimska Maryja wita tu pielgrzyma,
A w dole na stawie Piotr klucze otrzyma.

To właśnie dla niego staw tu wykopałem,
By prowadził Kościół przez najgłębsze fale.

Ruszaj dalej w górę, już nie czarnym szlakiem.
Patrz na stacje w drodze, każda jest Ci znakiem.


