
 
Pewnie wszyscy pamiętają z dzieciństwa 
zabawy w podchody, podczas których by 
dojść do celu należało tropić ślady, 
rozwiązywać zagadki, szukać ukrytych 
znaków ... 
Nauczycielki z naszego przedszkola, 
opracowały ścieżkę edukacyjną, dzięki 
której oprócz doskonałej zabawy można 
poznać ciekawe pod względem 
historycznym miejsca w najbliższej 
okolicy przedszkola. Oto nasza propozycja 
na wspólne z dziećmi spędzenie wolnego 
czasu. Życzymy udanej zabawy. 

  
 

QUEST – WYPRAWA ODKRYWCÓW                               

 

p/t.  
„PIASZCZAN 

DZIEJE” 
 

TEMATYKA: 

Wyprawa po skarb w Piaskach Wielkich  
wskaże Wam piękno okolicy i bogatą historię  

tego miejsca. Zapoznacie się z niezwykle bogatą  
przeszłością tutejszych mieszkańców.  

Podczas wędrówki będziecie poszukiwać  
kolejnych znaków hasła. 

CZAS PRZEJŚCIA: 
30 – 40 min 

 

GDZIE TO JEST? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piaski Wielkie znajdują się 10 km na płd.- wsch.  
od centrum Krakowa.  

To niegdyś jedna z największych i najbogatszych 
szlacheckich wsi podkrakowskich,  

która w 1941 r. decyzją władz okupacyjnych  
została włączona do Krakowa.  

W dawnych czasach jej mieszkańcy zajmowali się 
 rzemiosłem rzeźniczym i wędliniarskim.  

Piaszczanie zwani Kijakami swój przydomek  
zawdzięczają zdobionym ręcznie kijom. 

JAK DOJECHAĆ? 
Wysiadając z autobusu nr 107 lub 133  

na przystanku Piaski Wielkie, idź ulicą Podedworze 
do miejsca, w którym znajduje się  

„Dworek Staropolski”.  
Tam rozpoczniesz swoją wędrówkę po przygodę !!! 

 

 



Zadanie 1 

Gdy po lewej stronie ujrzysz piękny, Staropolski  Dwór 
ustaw się do niego przodem, bo to zabytkowy twór. 

Dawno temu był drewniany - teraz stoi murowany. 
Sławni ludzie tu bywali i film „Dzikuskę” nakręcali. 

Różne były jego dzieje, świadkiem ich jest stary park. 
Tu, jak głosi legend wiele, jest ukryty pewien skarb. 

Zanim jednak tam dojdziecie  -  pierwsze zadanie  
dostaniecie. 
By osiągnąć cel wędrówki musisz znaleźć liczbę tą, 
co określa ilość roślin co się modrzewiami zwą. 

Jeśli już ją znasz pierwszy znak w haśle masz! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3 

Opuszczając święte mury znajdź drogowskaz ten,  
co wskazuje nazwy ulic- idź gdzie w nazwie błękit jest. 
  

Aby w dobrym iść kierunku – jedna na to rada 
Że kościół po swej prawej stronie nadal mieć wypada  
Głowę odwróć w drugą stronę - tam niewielki stoi domek. 
Teraz zwykły, niepozorny, kiedyś ważny podczas wojny. 
Dzielni ludzie w okupację tu trzymali radiostację, 
Uczestnicząc w wojny trudzie prowadzili konspirację. 
Podejdź w dalej z tyłu domku są budynki starych fortów, 
Dawne czasy pamiętają, pierwszej wojny dzieje znają. 
Amunicję tu składano, wrogom oddać jej nie chciano. 
By wędrówki ujrzeć kres musisz głową ruszyć też, 
Powtórz jeszcze raz drugi hasła znak – 
cyfrą tą oznaczasz czegoś brak. 

Zadanie 2 

Teraz więc ruszaj dalej , a kierunek obierz taki  
jak wskazówka na zegarku, gdy dziewiąta zacznie bić. 

Kiedy będziesz obok stawu to na pewno ujrzysz stąd 
jak nad wodą się pochyla bardzo stary, rosły dąb. 

Pod tym drzewem, jak podano  
z Wawelu skarb dawno schowano 

Idźmy dalej główną drogą - 
trzy wieżyczki znaleźć teraz cel pomogą. 
Bo następny hasła znak znajdziesz tam,  
gdzie karczmy brak. 
Bowiem dzisiaj na jej miejscu stoi kościół  
w Piasków sercu. 

 

Przed świątynią rzeźby dwie do zwiedzania proszą Cię! 

Św. Annę ominiemy – bo tu hasła nie znajdziemy. 
Dziś Stanisław drogę wskaże, 
na dziedziniec w prawą stronę pójść nakaże. 
Idąc dalej spójrz na mury- tam tabliczek całe góry. 
Na nich fundatorów dane – by Piaszczanom były znane. 
Gdy obchodząc kościół wokół  
dwie tabliczki ujrzysz już 
to się dowiesz kto na wojnach życie oddał tu. 
Teraz już na pewno znasz drugi hasła znak 
bo obchodząc kościół wokół nakreśliłeś cyfry kształt. 

 



Zadanie 4 

Idąc dalej główną drogą dojdziesz tam gdzie orła cień, 
Każdy z Piaszczan tutaj może pograć w „nogę” cały dzień. 
 
Klub sportowy „Orzeł” w okolicy znany, 
Na rozrywki i mecze chodzą tu Piaszczany. 
Lecz nie każdy z was to wie, że w odległych czasach 
austriackich wojsk baraki kryły się tu w lasach. 
A gdy miniesz klubu bramę przed siebie popatrz się 
Widzisz tam budynku ścianę, w jego stronę skieruj się. 
Na budynku jest tablica. 
O czym ona informuje, wie już cała okolica. 
Podczas wojny tej światowej stadion zmienił swe oblicze. 
Pod „przykrywką” gier sportowych walczył z wrogiem  
i ratował okolicę. 
Przy boisku wzdłuż alei drzewa rosną uroczyście. 
A jesienią kolorowe z nich spadają wokół ….. 
 
 
           _      _      _      _      _     
 
 
Zadanie 6 
Stojąc przodem do kapliczki,  
w lewą stronę skieruj wzrok 
bo tam teraz przyjdzie zrobić  
w tej wyprawie dalszy krok. 
Idź więc dalej prostą drogą   
te wskazówki na pewno ci pomogą. 
Odnaleźć duży budynek na skraju  
do którego dzieci chętnie przybywają. 
 
Zadanie 7 
Tu od bardzo dawna – i duzi, i mali 
Nawet w czasie wojny nauki pobierali. 
Jednak już z upływem lat  
Na tych młodszych przyszedł czas 
I tą piękną, dużą szkołę 
Zamieniono na przedszkole. 

 

Wszelka zieleń w mieście, jakość powietrza ratuje 
Więc wzdłuż ogrodzenia posadzono tuje 
Z ich nazwy pierwsza litera z głowy niech nie umknie 
Bo w ten właśnie sposób całe hasło Wam zamknie  

 
 

Opracowanie:  mgr Anna Pogorzelska, mgr Magdalena Salata 
Współpraca: pozostali nauczyciele PS nr 33 w Krakowie 

 
 

Szczególne podziękowania za pomoc w uzyskaniu informacji o historii tej okolicy dla Pana Józefa Seweryna 
 

        Zadanie 5 

Aleją wróć do głównej drogi, tak opuścisz boiska progi. 
Teraz w  prawo niechaj pójdą twe nogi. 
Szukaj blisko wąskiej drogi, 
która wiedzie między domy. 
Szybko trafisz do ulicy 
Którą ludzie główną zwą.  
Przejdź na jej drugą stronę 
tam kapliczkę postawiono. 
I gdy będziesz strudzon wielce 
Stań i westchnij przy kapliczce 
Matka Boska patrzy z góry 
A więc zadrzyj nos pod chmury 
Spójrz w oblicze zatroskane, 
Doceń dary otrzymane 
Za zdrowie i pomyślność w pracy 
Dziękowali tu rodacy. 
Bo Piaszczynie znani z tego byli 
że Boga licznymi kapliczkami czcili. 
Fundatorzy Tyranowscy  
w dziewiętnastym wieku żyli 
i w podzięce za swe dobra  
Tę kapliczkę postawili 
Gdy zaznaczysz czwartą literę  
fundatorów nazwiska 

Meta Twej wędrówki będzie bliska 

HASŁO: 
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Zadanie 8 
Gdy już hasło znasz to odpowiedź masz. 
To przedszkole stoi tu ponad … 
 


