
w „Anielskim Miasteczku”
Quest

Zostań poszukiwaczem lanckorońskich aniołów.

Lanckorona
Romantyczna, Sielska, Anielska.

Quest – ( z j. angielskiego) - poszukiwanie. Questy, nazywane 
też wędrówkami odkrywców czy ścieżkami zagadek są atrakcyjną 
formą zwiedzania ciekawych i mniej, z pozoru, ciekawych miejsc 
i mogą stanowić doskonałe uzupełnienie znakowanych szlaków i tras 
turystycznych – przede wszystkim tych nastawionych na prezentację 
dziedzictwa, jak zielone szlaki – greenways i ekomuzea.  
www.greenways.pl/questing

Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca - to jeden ze 
sposobów prezentacji, udostępniania i interpretacji dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego. Polega na tworzeniu nieoznakowanych 
szlaków, którymi można wędrować, rozwiązując zagadki zawarte 
w wierszowanych wskazówkach. Na końcu przejścia na zdobywców 
czeka skarb – skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie 
potwierdza przebycie całej trasy. 

Delia Clark i Steven Glazer twórcy programu „Valley Quest”, w ramach 
którego powstało ponad 160 questów na obszarze obejmującym 
50 miasteczek w dolinie rzeki Connecticut w stanie Vermont i New 
Hampshire twierdzą, że „najlepsze questy potrafią uchwycić 
i oddać ducha miejsca. Oddanie jednak tego ducha 
wymaga, abyśmy to przeżyli czy odkryli poprzez własne 
doświadczenie. Jeśli pragniemy odnaleźć ducha miejsca, 
musimy się nauczyć, jak dostrzegać szczegóły i odkrywać 
ukryte historie”.

Stevena Glazer gościliśmy w Lanckoronie w 2008 roku.  
Po warsztatach na temat tworzenia questów z jego pomocą i pod 
czujnym okiem powstał nasz pierwszy Quest - „Lanckorona 
- w drewnie i kamieniu zaklęta”. Stev zachwycony Lanckoroną 
wraca do nas za każdym razem pytając: czy już macie kolejną ścieżkę?
Quest „ W poszukiwaniu lanckorońskich Aniołów” został 
przygotowany przez firmę społeczną „Horyzonty ITD”. W sierpniu 
2010 podczas imprezy „Romantyczna Lanckorona” młodzież z poetką 
i malarką p. Anitą stworzyła kolejny Quest -  „Romantyczna 
Lanckorona - do zakochania jeden krok”.    
Zapraszamy do historycznej, romantycznej, sielskiej 
i anielskiej Lanckorony na poszukiwanie jej ducha, skarbów  
i …aniołów. Zapraszamy - również do udziału w naszym 
konkursie!

*fragment utworu „Anioł w 
Miasteczku” - słowa Jacek Wojs,

muzyka Jacek Zieliński

Questing jest rozwijany na 
Zielonych Szlakach – Greenways 
przez Fundację Partnerstwo dla 

Środowiska - www.fpds.pl
www.greenways.pl

 
 
 
 

Sfinansowano w ramach projektu

www.nbs.org.pl

„Wsparcie udzielone przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię poprzez 

dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego, 
a także budżetu Rzeczpospolitej 
Polskiej w ramach Funduszu dla 

Organizacji Pozarządowych”    



GrAtuLuJemy 
ZdObyWcO! 

możesz też zdobyć 
dodatkową nagrodę!

Jeśli chcesz wziąć udział 
w losowaniu nagród dla 

odkrywców naszych zagadek 
wpisz imię, nazwisko, datę,  

e-mail do kontaktu.

.....................................................
imię i nazwisko

.....................................................
e-mail

.....................................................
data wypełnienia questu

.....................................................
wpisz odkryte hasło

Losowanie nagród odbywa 
się podczas lanckorońskich 

jarmarków i festiwali  
*„Jarmarku Świętojańskiego” 

(czerwiec), 
*„Romantycznej Lanckorony”

(sierpień),
*„Anioł w Miasteczku”

(grudzień).

Kontakt: Stowarzyszenie 
ekologiczno - kulturalne  
„Na Bursztynowym Szlaku”   
34-143 Lanckorona 114  
www.nbs.org.pl 
biuro@horyzontyitd.pl

Dalej w dół ulica przed najstarszy lanckoroński dom prowadzi cię 
Dziś tam  Izba Muzealna im………….……………….. mieści się. 
Choć pożary miasteczko trawiły
Ten dom anioły zawsze ocaliły. 
Pierwsza i druga litera imienia wpisanego 
Jest pierwszą i drugą literą hasła przez Ciebie szukanego.  

miejsce na pieczęć

Na rynku w Lanckoronie anioł z sercem stoi  
Ani nocy, ani zimy wcale się nie boi… 
Tu podróż swoją zacznij – napis włoskiego artystę ci wskaże,  
A druga litera imienia Jego -
jako ostatnia będzie hasła Twego.Zejdź po schodach kilku dziarsko w dół 

do rozłożystej wierzby przy scenie jak stół.  
O 90 stopni obrót zrób, a  potem idź w przód   
Do domu z aniołem w oknie i numerem 141 u wrót. 
Może pierwsza litera z ostatniej cyfry numeru domu 
Jako dziewiąta hasła przyda się komu?

1
2

3
Na lewo Muzeum kieruj się
35 kroków aż do bramy przejdź.   
Teraz na prawo skieruj swój wzrok 
Gdzie słomianego Anioła skrył mrok.
Tam anioł_ _ _ _ _ przy Studni Anielskich Wspomnień pełni straż        
Z jego imienia trzecią literę do hasła na 6 miejsce masz.  

4
Wróć – niech na Krakowskiej stanie Twa noga 
I do studni błękitnej poprowadzi Cię droga, 
Z której czasami odfruwają anioły,  
pilnując dzieci chodzące do pobliskiej szkoły. 
Po co? Po _ _ _ _ _ _ _ - pewnie wiesz,
Słowo to w nazwie studni znajdziesz też.
Wpisz piątą literkę słowa tego w 4 i 10 miejsce hasła szukanego.

5
Dalej w dół idź do hotelu, zgadnij jak się zowie 
To jest to co król z dumą nosi na głowie. 
Pierwsza litera nazwy hotelu tego
Jest do wpisania na 14 miejscu hasła Twego.

6
Popatrz na lewo, tam między sosnami jest kapliczka z Maryją wisząca. 
Wzdłuż płotu jest droga, którą podążaj aż do końca. 
Tam w ogrodzie przy ulicy Cichej 168 dom drewniany stoi,
To „Willa pod Aniołami”- bo w domu i ogrodzie chyba ze sto aniołów…..broi!
Literkę trzynastą z nazwy domu wstaw 
na 5 miejsce i dalej z nami odkrywco się baw!

7
Kieruj się znów w górę, do rynku w swej łaskawości,
I zatrzymaj się znów przy Studni Anielskich Mądrości.   
Potem na prawo w stromą uliczkę pomiędzy domami kroczysz,
Aż dom z napisem „Poza Horyzonty” ujrzą Twe oczy. 
Tu bywa Jasiek Mela z fundacyjną bracią swoją   
A przy Galerii dwie długowłose anielice stoją. 
Dopełniacza liczby „dwa” potrzebujesz słowa
Bo na 8 miejsce hasła wejdzie jego litera środkowa.

8

Szukaj wzrokiem domu białego, a gdy do niego dojdziesz piechurze  
Odczytaj nazwę miejsca tego wypisaną na kamiennym kole w murze.
Potem niech w stronę piekarni dziarsko poniosą cię buty
O której usłyszysz w piosence „Lanckorona” Marka Grechuty.

9
10            Już jesteś na lanckorońskim Rynku.

            Idź prosto, a gdy ujrzysz – kościół z  niebieskim dachem zanuć:

Sfrunął skądś od Wadowic
Przysiadł na ryneczku.
Anioł w miasteczku, anioł w miasteczku.
Nawiedził strzelistą wieżę,
Ołtarz, Matkę, Dziecko;
Anioł w miasteczku, anioł w miasteczku.
Braci zwołał i teraz;
W każdym ogródeczku:
Anioł w miasteczku, anioł w miasteczku *      

Aby trud twój nagrodzić cichutko ci podpowiem:
W to 7 literka do hasła Twego 
I to 3 i 12
U to 15……no dosyć tego!
Muzykę do tych słów to jeszcze ci powiem,
napisał Jacek - lider zespołu Skaldowie.

11 Twoje nogi już zmęczone, więc 7 schodami w dół zejdź
Na wprost do ulicy Jagiellońskiej przejdź.
Tam Bogna – Studnia Trzeciego Anioła
Z oddali cię woła.

12 Odkrywco - już prawie zagadka rozwiązana 
Szlakiem aniołów Lanckorona przez Ciebie poznana!
Wróć teraz do Anioła z sercem i dalej w górę schodami
do budynku gdzie „Cafe Pensjonat” latem kusi lodami. 
Pe to w kolei 11 i 13 litera hasła przez ciebie zdobytego!

do ceglastej sieni „cafe Pensjonat” wejdź 
i za Aniołem rozejrzyj się !

HASŁO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


