
Dzień dobry Questowiczu! 
Cieszę się, że w Kostrzu się spotykamy!
Jestem pewien, że niezwykłą przygodę dziś przed sobą mamy.
Mam na imię Janusz i mieszkam tu od lat bardzo wielu,
Moją miejscowość chętnie Ci pokażę, drogi Przyjacielu.
Podczas questu piękne miejsca razem odkryjemy
Gdy hasła poprawnie odgadniesz, do skarbu dotrzemy!

Jesteś w Klubie Kostrze, który do Centrum Kultury Podgórza należy.
Organizowane są tu ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Nazwa mojej miejscowości od rybołówstwa
 I wyplatania koszy powstała
Czyli od czynności, którymi dawniej ludność tutejsza się zajmowała.
W XV wieku nazwa wsi wielokrotnie się zmieniała 
I takie nazwy jak Costrzecz czy Kostrzyecz często przybierała.
Zejdź ze schodków i powiedz mi, ile ich naliczyłeś? _ = g
Zgadza się! Bardzo dobrze zgadłeś i się nie pomyliłeś.
Wyjdź przez furtkę i znajdź żółtą geometryczną figurę.
 _14 _ _ _21 _ _ _
Idź, jak chodnik prowadzi, zachowując odpowiednią posturę!

Wzgórze to około 60 metrów nad okolicą się wznosi,
A u jego stóp mgła poranna często się unosi.
Znajduje się na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego 
I jest przykładem wzgórza ze skał wapiennych zbudowanego.
Na jego zboczach wprawdzie bardzo różne lasy występują,
Ale to jawory, klony, jesiony i sosny w nich dominują.
Przy dobrej widoczności można stąd podziwiać górską panoramę: 
Beskidy, Gorce, Tatry, pasmo Babiej Góry i innych szczytów całą gamę.
„Wyznaczoną” ścieżką wejdź na górę, zaraz za tabliczką! 
Znajdziesz tutaj miejsce z niewielką kapliczką!

Chodź ze mną, opowiem Ci o Kostrzu...

Pomysłodawca questu

 

Po prawej miń przystanek. Jego nazwa Ci obwieści,
Co w budynku, który za nim stoi, dzisiaj się mieści.
 _3 _27 _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _    _24 _ _ _ _ _ _ ,
To właśnie w Kostrzu pierwsza taka instytucja w Galicji powstała.
Już od 1865 roku bardzo prężnie funkcjonowała!
Gdy kolejny żółty znak zobaczysz, nie skręcaj w Jachimeckiego,
Przejdź na drugą stronę przez pasy zwierzęcia drogowego!
Idź w  prawo - tam, 
Gdzie jeszcze dzisiaj nie szedłeś, czyli w stronę nową!
Niezbyt daleko, bo skręcić zaraz musisz w ulicę _ _ _ _12 _ _ _ _ .

Informacje oparte na źródłach pisanych już w 1402 roku się pojawiały 
I Kostrze jako wieś szlachecką 
Na południowym brzegu Wisły opisywały.

.

Skręciłeś we właściwą ulicę, 
Czekać będzie na Ciebie kolejny żółty kolega
Tym razem z dużym _ _ _22 _5 _ _ _ _ _ _ _ _ _13/17,
Co wszystkich ostrzega.
Pójdziesz prosto do domu z numerem 9a, niedaleko w oddali,
Zobaczysz boisko, na którym zawodnicy nie raz już wygrali.
Nasz miejscowy Płomień Kostrze uczy się na nim piłkarskiej sztuki,
Zawsze, gdy gra z przeciwną drużyną, trzymam mocno kciuki!

Pierwotnie wieś prawdopodobnie w jednym miejscu się skupiała 
Przy dzisiejszej ulicy Falistej, 
Gronowej i Widłakowej się znajdowała. 
Miała charakter owalnicowy, z placem w centralnej lokalizacji,
Otoczonym zagrodami chłopskimi, dla lepszej życia organizacji.
Dopiero w XIX wieku na zachód i północ się rozbudowała 
I tak zwanej wsi-wielodróżnicy charakter przybrała.
Kostrze posiadało charakterystyczną zabudowę drewnianą,
Ale także z miejscowego jurajskiego wapienia część zbudowaną. 
Do Krakowa zostało przyłączone w dniu 28 maja 1941 roku.

Napis na żółtym słupku po drugiej 
Stronie odczytaj w pół kroku. _ _ _8 
Idź cały czas przed siebie! Za chwilę będzie skrzyżowanie następne.
A po lewej mini zoo, dla turystów niestety niedostępne.
Zanim ruszysz dalej, małą ciekawostkę dla Ciebie przygotowałem!
Dotyczy ona kogoś, kogo książki w dzieciństwie czytać uwielbiałem.

Na początku lat dziewięćdziesiątych wieku XIX w Tyńcu przebywał
Sam Henryk Sienkiewicz, 
którego dzieła prawie każdy w młodości czytywał. 
Jego przewodnikiem był Karol Potkański, historyk wybitny,
Który dla wielkiego pisarza plan zwiedzania miał bardzo ambitny.
Zdobyte informacje zostały przez autora w pełni wykorzystane,
A okolice Tyńca w „Krzyżakach” wiarygodnie opisane. 
W powieści znajduje się opis 
Orszaku z Tyńca do Krakowa podążającego,

Na skrzyżowaniu idź pod górę, jak znak nakazuje!
Ten żółty trójkąt chyba dziś nas prześladuje.
Tym razem mówi, że są tutaj _ _11 _ _ _30 i uważać należy!
Na bezpieczeństwie na drodze każdemu zależy!
Następnie nie kieruj się tam, 
Gdzie ślepe uliczki idź dalej przed siebie!
Na tej prostej postaram się przez chwilę nie odzywać do Ciebie.
Jaką idziesz ulicą?
 _ _18 _ _26 _ _ _ , cały czas pod górę,
Jeśli się nie pocisz, masz bardzo grubą skórę.
Na skrzyżowaniu wybierz ulicę, co z samotnością się kojarzy!
Skręć w _ _ _ _ _ _ _10 _ _ 
która dziś mimo wszystko niejednemu się marzy!
Idź znów pod górę, dalej prosto przed siebie, aż trafisz na tablicę, 
Która niejedną Ci pomoże odgadnąć mojej wioski tajemnicę!
Dokąd doszedłeś? 

Przeczytaj uważnie, to co chce Ci opowiedzieć!
Żeby o czymś wyjątkowym mógł się czegoś dowiedzieć.
Znajdują się tu _29 _ _ _9 _ _ _  w rebusie skrzętnie ukryte,
Czyli sztuczne groty i korytarze w twardej skale wyryte.

Księżnej Annie Danucie Mazowieckiej wiernie towarzyszącego.
Przez Kostrze przejeżdżać księżna więc z pewnością musiała,
Bo pomiędzy Tyńcem a Krakowem już wtedy wieś się znajdowała.
W orszaku tym znajdował się Zbyszko,
Który Danusi złożył przyrzeczenie, 
I obiecał kilka ozdobnych krzyżackich 
„pawich czubów” dostarczenie.
To właśnie na Górze Kostrzeckiej Sienkiewicz tę scenę umiejscowił,
W której Zbyszko zaatakował prawdziwego 
Krzyżaka i „pawi czub” w końcu zdobył.
Mieszkańcy Kostrza głęboko w to wierzą, chociaż w swoim dziele
Pisarz nie wymienił tego miejsca z nazwy – 
Innych nazw jest w nim wiele.

Tak, to _ _ _ _ _1 _15 _ _ _     _ _6 _ _ _ _ _20!
Tutaj mam pytanie, chyba nie najprostsze.
Kogo Kostrze jest ostatnim stanowiskiem w rejonie Krakowa?
_ _ _28 _ _     _ _ _ _25 _ _ _ _ ! 
Z Ciebie to naprawdę bardzo tęga głowa!
Przed nami _ _ _ _ _23    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2
- rebus Ci podpowie,
Ma 259 metrów wysokości i inaczej Solnik się zowie.

Także do wielkiego rodu z herbu Topór wpisany diariusza.
W 1554 roku Stanisław Tęczyński 
Benedyktynom wieś Kostrzec odstąpił
Którą opactwem w Grojcu koło zamku
Tęczyn w Rudnie sobie zastąpił.
Od tego czasu wieś należała do klasztornych posiadłości. 
Dla Kostrza był to czas dobrobytu i wszelkiej pomyślności.
Dzięki zakonnikom, prawdopodobnie na
 przełomie wieku XVI i XVII,
W południowej części wsi powstały budynki zespołu folwarcznego.
W XIX wieku zabudowania te zostały nieco zmienione
I w elegancki zespół dworski pięknie przekształcone.

Należała ona wtedy do Jana z Tęczyna, kasztelana krakowskiego,
A następnie do jego syna Nawoja, członka rodu magnackiego. 
Wnukiem Jana był Andrzej z Tęczyna, 
Starosta w Rabsztynie koło Olkusza.


