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Śladem Ziuka 
po Krakowie 

– do niepodległości!

Ulica _ _   _ _ _ _ kiedyś tutaj była,
                12
Ale Rada M. Krakowa moim imieniem ją ochrzciła.
Na tablicy widzisz  _  _ _ _ pary żołnierzy, 
   19
Każdy z nich mężnie na wojnę bieży.

Przejdź na drugą stronę, dalej prosto, w głąb ulicy mojej.
Na rogu Czapskich masz następny punkt podróży swojej.
Ujrzysz tam tablicę z rzeźbioną podobizną moją,
Którą poświęcono polsko–_ _ _ _ _ _ _ _ _   bojom. 
               11

Dalej prosto. Z prawej mój pomnik podczas uroczystości
Odsłonięto w  _  _. Rocznicę odzyskania niepodległości. 
           23 
Na cokole stoję ja, patrząc na  _  żołnierzy
          25
Każdy z nich w ręce ciężką broń dzierży.

Podążajmy dalej wzdłuż głównej ulicy, 
Miniemy napis „SOKÓŁ” na białej tablicy.
Będziemy niemal u kresu tej przygody,
Gdy pojawi się muzeum zwane narodowym.

Prosto przez aleje, potem obok pomnika Wyspiańskiego,
Za Żaczkiem ujrzysz _ _  _  _ _ _ _ _ – Dom im. J. Piłsud-
skiego.             20
Podejdź bliżej, by historię przeczytać z tablicy.
Jeśli otwarte, więcej powiedzą Ci muzealnicy.

Gdy w 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa,
Z tego miejsca ruszyła I _ _ _ _ _ _ _ _   _ _  _  _  _ _ _. 
     5   15
To pierwszy polski oddział, który powołałem.
Choć było nas niewielu, to się nie załamałem. 

Patrol skautów w szeregach kompanii działał 
I taką odwagą każdy z nich pałał, 
Że odznakę pamiątkową im przyznałem: 
Krzyż opatrzony moim inicjałem.

Nadchodzi czas, by udać się po nagrodę.
W pobliżu znajdź Rotundę, już prawie gotowe.
Nieco dalej w głębi ulicy zobaczysz schronisko,
Podejdź tam, skarb jest już bardzo blisko!

Przed wejściem tablica, Ty na czytanie bądź gotowy:
W _ _  _  _ roku powstał Ruch Schronisk Młodzieżowych.
              24
Gdy hasło questu odczytasz, wejdź do środka.
Podaj je w recepcji, a nagroda Cię spotka.

Hasło to tytuł mojej pracy i rok jej powstania.
Zachęcam Cię bardzo do jej przeczytania!

Tematyka:
Quest opowiada o historii walki o niepodległość Polski. 
Przewodnikiem po wyprawie jest Marszałek Józef Piłsudski, 
który prowadzi po miejscach w Krakowie z nim związanych. 

Gdzie to jest:
Quest prowadzi po południowo-zachodniej części Starego 
Miasta Krakowa.

Jak szukać skarbu:
Quest jest trasą nieznakowaną w terenie, którą można iść 
w dowolnej chwili. Wystarczy uważnie czytać wierszowane 
wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać końcowe 
hasło prowadzące do skarbu – pamiątkowej pieczęci, którą 
można przybić w polu „miejsce na skarb”. 

Początek wyprawy:
Wędrówka rozpoczyna się przy wejściu do Katedry na 
Wawelu. Quest nie wymaga zakupu biletu do Zamku. 
GPS: 50.054581, 19.934878

Czas przejścia:
ok. 1 godz. 30 min

Fundacja Mapa Pasji

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Quest powstał w ramach projektu pt. „Wyprawy Odkrywców 
w poszukiwaniu historii”, dofinansowanego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich



Witaj Odkrywco! Oto ja, Józef Piłsudski Cię poprowadzę
I kilka ciekawostek o sobie Ci zdradzę.
1867 to rok mojego urodzenia
W Zułowie pod Wilnem, dziś go w Polsce nie ma.

W zamożnej, szlacheckiej rodzinie się wychowałem
Moją matkę Marię bardzo kochałem.
W rodzinie pieszczotliwie Ziukiem mnie zwano,
Do walk o odrodzenie Ojczyzny wychowywano.

W działalność polityczną byłem zaangażowany,
Za to na 5 lat na Syberię zostałem zesłany.
Zasługi dla niepodległości kraju Polacy mi przypisali,
Dlatego na Wawelu uroczyście mnie pochowali.

W Krypcie św. Leonarda moje ciało złożono
Obok grobów polskich królów, to wielki honor.
Jeśli bazylika otwarta, a Tobie się nie śpieszy,
Wejdź, odwiedź nas wszystkich, każdy się ucieszy.

Naprzeciwko Katedry stoi pomnik niemały
Ten wielki Polak ma takie same jak ja inicjały:
_   _ _   _ _ _ _  _   _ _
21            6

Spod wejścia do Katedry, idźmy prosto w dół do bramy,
Zaraz po prawej stronie Kościuszkę na koniu mijamy.
Przed nami ostatnia brama, co Wawelu strzeże.
Kiedy ją zamkniemy, nikt się do zamku nie wybierze.

Gdy za bramą po lewej spotkasz pierwsze drzewo,
Zrób 10 kroków i na prawo spójrz, mój Kolego.
Tabliczka wskazuje, że wsparłem remont Wawelu
Po I wojnie zaniedbanego. Tych, co pomogli, było tu wielu.

Przyjrzyj się, a zobaczysz, jeśli z Ciebie sokół,
Że ja wpłaciłem fundusze w _ _ _ _   roku.
                 22
Generał _ _   _ _ _ _ Raczyński też dał niemały datek
     9
Pod moją jego cegiełka przypomina tę wpłatę.

Zejdźmy na dół do drogi, przez pasy przejdziemy,
Przed nami ulica Kanonicza, zaraz nią pójdziemy.
Idźmy spokojnie prosto po krętej, brukowanej ulicy,
Podziwiaj kamienice – wspaniałe zabytki dawnej stolicy.

Za chwilę będzie plac z kolumną, wejdźmy na niego,
A dowiesz się tutaj na pewno czegoś ciekawego.
Na szczycie kolumny zobaczysz wielkiego kapłana i patriotę
Ks. Piotra Skargę- _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Odczytaj litery złote.
                     17

Dojdźmy do ulicy Grodzkiej, tam w lewo skręcimy
I dalej prosto w stronę Rynku podążymy.

Za Informacją Turystyczną, a przed linią tramwajową  
Skręcimy w lewo na skwer. Nie śpij, rusz głową!

Makietę placu i kolumnę z popiersiem mijamy,
I przed okazałym budynkiem się zatrzymamy.

Przed Urzędem Miasta Krakowa się znajdujesz.
Odwiedź dziedziniec – nie pożałujesz!

Na ścianie jest niejedna tablica pamiątkowa,
Największa z nich cytuje moje słowa:

Kraków tym wyróżniał się między miastami  
Że łatwa była _ _ _  _  _  _ _ _ _ _ między stronnictwami

           4    7

Czy wiesz, że w roku 1916 
Tu w urzędzie, w miesiącu jedenastym

Rada Miasta Krakowa uroczyście zatwierdziła
Akt 5 Listopada. Wielka uroczystość się odbyła.

Ja w tych wydarzeniach też uczestniczyłem,
W pochodzie na Wawel dumnie kroczyłem.

Niemcy i Austro-Węgry obietnicę Polakom złożyli,
Że chętnie Królestwo Polskie by utworzyli.

Warunek: w I wojnie my, Polacy staniemy po ich stronie.
Pomyślałem wówczas o polskim legionie.

Rosja obiecała nam to samo. To wykorzystałem
I moją polityką niepodległość Polski wygrałem.

Gdy Urząd opuścimy, na lewo się kierujmy,
Pod pomnik Dietla się przespacerujmy.

Przez pasy przejdziemy na drugą ulicy stronę,
Dalej Bracką do wieży ratusza ocalonej.

Na tablicy przeczytaj, że w roku odrodzenia
Polscy żołnierze dokonali rozbrojenia:

31 _ _  _  _ _ _ _  _  _ _ _ _ 1918 – wartę tutaj przejęli 
         2            3

I bez rozlewu krwi Kraków oficjalnie zajęli.

Dwa _ _ _   wejścia do wieży ratuszowej bronią
        14

Temu z prawej policz zęby, to Cię ochronią:
_  _  _ _ _

                 16

Poszukaj ulicy wychodzącej z rynku, obróć głowę,
idź tam, gdzie są dwa okrągłe słupy ogłoszeniowe.

Potem skręcimy w lewo w Jagiellońską ulicę,
Pod numerem 9 zobaczymy kolejną tablicę.

Powieszono ją w wydarzeń dwudziestolecie.
Mówi o rękodzielników i _   _  _ _ _ _ komitecie,

                    13  10
Co Polsce w wojnie dzielnie pomagał

I część trudów z moich z moich barków zabrał.

Prosto, miniemy św. Anny i za Profesorskim Ogrodem 
W prawo skręcimy. Bądź gotowy na dalszą przygodę!
Pójdziemy ulicą, która jak krakowski ptak się nazywa.

Collegium _ _ _  _  _ po lewej Cię wzywa. 
                  1

Ja na tym Uniwersytecie nie studiowałem
W Charkowie medycyny uczyć się próbowałem, 

lecz mnie stamtąd za działalność polityczną wyrzucono
I na innych uczelniach studiować też nie pozwolono.

W 1920 roku, gdy Polska na mapy powróciła, 
W auli UJ wielka uroczystość się odbyła:

Akademię Górniczo-Hutniczą tu otworzyłem.
Z wielką radością to uczyniłem.

Naprzeciwko uniwersytetu z piękną koroną
Jest Drzewo _ _  _  _  _ _ _ _, które tu posadzono

                  18   8
Dla upamiętnienia odzyskania niepodległości

W 1919 roku. Oby dożyło późnej starości.

Spod drzewa w lewo dalej przez park pójdziemy
Przy drogowskazach w dół do ulicy zejdziemy.

Przez pasy przejdziemy, wskażę Ci drogę,
Szukaj tablicy na narożnym domu, ja Ci pomogę.


