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Opiekun questu:
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tel. 503 919 574, e: biuro@mapapasji.pl 

Więcej questów:
www.questy.com.pl

Czuwaj!
1939–1945

Gdzie w 1939 powołano  _  _ _ _ _ _ _ _  _  struktury ZHP. 
                  5         2
Mieszkanie hm. Tadeusza Wąsowicza tu znajdowało się.

Informacji szukaj, jest tam tablica pamiątkowa
Ku chwale tych, „którzy w czyn wcielili  _ _ _  _ _ ”. 
                  12
Kontynuuj tą ulicą, przed Tobą skrzyżowanie.
Skręć na nim w prawo, tu nowe wyzwanie.

Nieopodal zobaczysz tablicę Jana _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _. 
     7       4
Do budynku przy ulicy Długiej kieruj się teraz,
Który numer następujący ma:
Data gdy pisarz się wprowadził minus 1902.

Po drodze z lewej miniesz trzy przecznice,
Ostatnia z nich kryje harcerską tajemnicę.
To tutaj w 1943 młodzi harcerze w 5 minut rozdali
Fałszywego Gońca Krakowskiego, starsi ich ochraniali.

Była to gazeta propagandowa przez Niemców wydawana,
Której treść przez harcerzy została zmanipulowana.
Tytułem i formatem gazeta Gońca naśladowała,
Lecz jej treść Niemców i Hitlera wprost szkalowała.

Idź do budynku przy Długiej, który Ci wcześniej wskazałam,
To ważne miejsce, sama nieraz tutaj bywałam.
Herb z ekierką i  _ _ _ _  _  _ _  jest nad jego drzwiami, 
           22  23
Od 1943 tajny „Przegląd Polski” był tu powielany.

Szare Szeregi w Krakowie wiele pism wydawały,
Informacje do nich z wielkim trudem zdobywały.
Tajny łącznik aż pod Myślenice jechał na rowerze,
By odebrać meldunek z tego, co słychać w eterze.

Tam była radiostacja skrzętnie schowana,
Do odbioru wieści z zachodniej Europy przygotowana.
Rok później niestety do powielarni Gestapo wkroczy...
Guzy, Kozdraś i Łasik za bardzo rzucali im się w oczy.

Historia Szarych Szeregów jest śmiercią naznaczona,
Ich działalność była przez Gestapo ciągle śledzona.
Wielu harcerzy więziono i okrutnie torturowano,
Gdy na działalności złapano – zaraz rozstrzeliwano.

Dlatego pamiętaj, że wojna to dramatyczna sprawa, 
Nawet jeśli ten quest to była dobra zabawa.
Masz hasło? To znasz już moje nazwisko i pseudonim.
Idź po skarb do Przypiecka* i powiedz obsłudze o nim.

*ul. Sławkowska 32 – z ul. Długiej prosto przez skrzyżowanie

Tematyka:
Quest opowiada o historii krakowskich Szarych Szeregów, 
czyli organizacji harcerskiej działającej w okresie II wojny 
światowej. Przewodniczką jest krakowska łączniczka. 

Gdzie to jest:
Quest prowadzi po północno-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 tablicy upamiętniającej akcję 
na Koppego, na rogu ul. Powiśle i Zwierzynieckiej. 
GPS: 50.056104, 19.929009

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, cofnijmy się w przeszłość do czasów II wojny,
Wpierw musisz wiedzieć, że nie był to czas spokojny!
Tajne harcerstwo czyli Szare Szeregi wtedy powstały,
Z Armią Krajową ściśle współpracowały.

Ludzie i miejsca miały tajne określenia,
Nie nazywano rzeczy zwyczajnie, z imienia.
Główna Kwatera Szarych Szeregów „pasieką” się zwała,
Ul „Smok” to była Krakowska Chorągiew cała.

Ja byłam łączniczką pomiędzy „ulem” i „pasieką”,
Przekazywałam meldunki, mieszkałam niedaleko.
Podążaj za mną śmiało, o tych czasach Ci opowiem,
Może trochę tej historii pozostanie Ci w głowie.

Przy tablicy pamiątkowej zacznij poszukiwania,
Gdzie na generała   _ _   Koppego odbył się nieudany zamach.  
       14  18
Tę akcję przeprowadził batalion AK „Parasol” z Warszawy,
Który niestety w drodze powrotnej nie uniknął obławy.

Koppe został postrzelony, lecz zbiec mu się udało,
Pięcioro polskich żołnierzy po akcji życie postradało.
Przeczytaj, że _ _ _ _ _  _  Grabowska to jedyna poległa 
kobieta,          3
Co wdzięczny pseudonim przyjęła: _ _ _ _
              16

Przejdź po pasach w stronę skweru, znajdź ulicę Retoryka.
Idź nią cały czas prosto, aż dojdziesz do pomnika.
Po lewej stronie rzeźby marszałka   _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 
                    17         15 
Zobaczysz wysoką kolumnę na chwałę jego.

Oplatają ją liście  _ _  _ _ _  _  i laurowe, 
     24         13
Żołędzie i kwiaty wplecione są w środek.
Dalej prosto ulicą Garncarską maszeruj,
A potem w prawo do Studenckiej nr 19 się kieruj.

Na budynku PCK Harcerskiej   _ _ _ _ _ _  zobaczysz tablicę
         19           8
I informację, kiedy zbudowano tę kamienicę.
Gońcy granicę Generalnej Guberni odważnie przekraczali
I wieści rodzinom jeńców wojennych dostarczali.

Odnaleźć ich nie było łatwo w tych wojennych czasach,
Wielu ludzi zginęło, inni kryli się po lasach.
Harcerze przenosili dramatyczne wiadomości 
O losach polskich żołnierzy – pełne smutku lub radości…

Teraz na Garncarską wróć, skręć za nakazem w prawo
I do domu z numerem 6 podążaj żwawo.

Kraków

Do tablicy komendanta o nazwisku ryby:
Hm.  _ _ _  _ _ _ _ _ _   _  _ _ _  tu dostał się w dyby. 

          1     10 

Dużo ludzi co dzień się tu przewijało,
Ja i wielu innych łączników tutaj bywało.

Uwagę na to miejsce zwrócili donosiciele,
Wskazali je Gestapowcom, jak innych wiele.

Gdy ofiary Gestapo uczcisz milczeniem,
Idź na Krupniczą, tam pachnie jedzeniem.
Podejdź do kamienicy z numerem osiem,

Tam przyrzeczenie Zawiszaków odbyło się.

Zawiszacy to byli najmłodsi harcerze,
Nie uczestniczyli w walce, powiem Ci szczerze.

Uczyli się na tajnych kompletach, byli łącznikami,
Dwunasto-, trzynasto- i czternastolatkami.

Starsze od nich grupy to Bojowe Szkoły,
Małym sabotażem zajmowały się ich zespoły:

Pisali na murach, roznosili ulotki i gazety,
Rozklejali afisze i niszczyli niemieckie sklepy.

Dorośli harcerze należeli do Grup Szturmowych,
Które brały udział w „wielkiej dywersji”, czyli akcjach 

bojowych:
Wysadzali mosty, niszczyli pociągi i tory kolejowe,

Odbijali jeńców, robili akcje propagandowe.

Nie ma tu niestety informacji o Zawiszakach,
Ale spójrz: _  _ _ _ _  i _ _ _ _  _ to dzieci znanego Polaka.

            6            20
Dalej prosto, teatr Bagatela miń po lewej stronie,

Za nim skręć w lewo, stań przy pierwszym balkonie.

Tam czym prędzej wznieś oczy ku górze,
Przy Karmelickiej 6 są dwie tablice nieduże.

W tym domu Tadeusz Żeleński  _  _ _  pomieszkiwał, 
              9

Ale przed wojną, więc akcji Zawiszaków nie podziwiał.

Tutaj gablota firmy Bielec ze zdjęciami hitlerowców była.
Drużyna Zawiszaków na generała Sikorskiego je podmieniła.

Później przed portretem uroczyście defilowała,
Czym w historii krakowskich Szarych Szeregów się zapisała.

Dalej pod nr 14 mieszkali państwo Wilkoszowie, 
U nich broń chowali z kompanii „Bartek” druhowie.

Ten skład Gestapo odkryło, lecz w Muzeum AK się dowiesz,
Że podobny znaleziono jeszcze w 2008 r. na Bieżanowie.

Policz teraz okna na I i II piętrze tej pięknej kamienicy.
Jest ich  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ , to widać wprost z ulicy. 

              11
Zmierzaj dalej prosto w stronę kościoła,

Przed nim skręć w prawo, ulica Garbarska Cię woła.

Idź nią prosto aż do przecznicy
I w lewo szukaj Łobzowskiej ulicy.

Maszeruj, aż przy białym budynku z zielonymi wrotami
Będziesz przez dwanaście par oczu obserwowany.

W tym domu z „pasieką” był punkt kontaktowy.
To w moim mieszkaniu odbywały się rozmowy.

Łącznicy dzielili się propagandowymi materiałami.
Był to element wojny psychologicznej z Niemcami.

Do dziś podobno pod podłogą wojenna skrytka się chowa.
Spójrz w dół. Ile kwiatów w każdym oknie ma krata 

metalowa?
_ _  _ _ _

                       21

Dalej prosto, dojdziesz do Szlaku, lecz nie turystycznego,
Tam skręć w prawo, wędruj do numeru 21-ego,


