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Wędrujesz teraz dość płaską Turczańską Kotliną, 
Jeśli jest słonecznie, piękne widoki Cię nie ominą:
Po prawej (wschodniej) stronie Wielkiej Fatry niejedna góra.
Łysa z prawej piramida – Łysiec czasem ginie w chmurach.

Na wprost wyższa część Małej Fatry z Wielkim Krywaniem.
Wędrówka na najwyższy szczyt jest niemałym wyzwaniem. 
Po lewej, na zachodzie, widać luczańską część Fatry.
Z Krížavy (z przekaźnikiem) zobaczysz Wysokie Tatry.

Idź wciąż prosto, aż do kępy drzew po prawej.
Znajdziesz tu ławki, studnię i tablice ciekawe.
 _  _ _  _  _ _  na wysokości 450 metrów leży. 
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W pobliżu odkryto kości możnowładców, uwierzysz?

W grobie był ekwipunek: miecz obosieczny,
Siekiera i ostrogi – potrzebne na żywot wieczny.
Pochówek ten pochodzi z wieku IX
I świadczy o zamożności regionu tego.

Na tablicy obok są dodatkowe informacje
Po słowacku, więc czytaj tę narrację:
Z 1282 pierwsza wzmianka o wsi pochodzi,
Lecz niejeden wojownik wcześniej się urodził.

W pobliżu Žabokreków są wykopaliska,
Z których słynie Mohylka – wieś pobliska.
Było to miejsce czci słowiańskich wojowników
Z VII-IX wieku. Słyszałeś o tym, Podróżniku?

Ruszaj dalej drogą w górę wzdłuż ogrodzenia.
Skarb już niedaleko. Pokonaj w sobie lenia!
Gdzie drewniany płot skręca, Ty skręć także.
Dojdziesz do furtki – jest otwarta, a jakże!

W altanie możesz sobie odpocząć chwilę.
Za nią jest  _ _  schodów – policzyłeś ile?
Wejdź na górę, tam kwadrat wyznaczony,
Gdzie w Noc Kupały ogień jest rozpalony.

Tutaj, Odkrywco, kończy się Twa wędrówka.
Pozostała Ci jeszcze ostatnia łamigłówka:
Złóż z liter hasło – ono będzie wskazówką,
Gdzie szukać skarbu questu. Rusz główką!

By otworzyć skarb, zebrane liczby wystarczają:
Od największej odejmij te, które się powtarzają.
Do wyniku dodaj dwie pozostałe. Masz?
Z tym kodem skarb bez trudu otwierasz!

kod: _ _ _ _ – _ _ – _ _ – _ – _ + _ + _ _ = _ _ _ _

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 

Tematyka:
Quest opowiada dawną i bardziej współczesną historię wsi 
Žabokreky, która znajdowała się niegdyś na drodze pocztowej Via 
Magna wiodącej z Wiednia do Siedmiogrodu.

Gdzie to jest:
Žabokreky to wieś w regionie Turiec, w północno-zachodniej części 
Słowacji.

Jak grać:
Quest jest zawsze dostępną grą terenową. Wystarczy uważnie
czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać
końcowe hasło do skarbu – pamiątkowej pieczęci.

Zabierz: coś do pisania

Miejsce startu:
Quest rozpoczyna się przed urzędem wsi Žabokreky 
(Obecný úrad Žabokreky).
GPS: 49.025497, 18.92288

ŽABOKREKY 
Wieś z żabami pomiędzy Fatrami

Mikroprojekt „Questy w Dolinie Karpia” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 
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Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

®

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość 
niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy 
i nie może być ona utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Unii Europejskiej

cały rok 
I–XII     

60 
min

2
 km

A
nd

ro
id

iO
S



Witaj, Odkrywco, w pięknej wsi Žabokreky.
Odbędziesz dziś wędrówkę w dawne wieki.
Przed urzędem wsi spacer ma swój start.
W herbie jest  _  _  _ _  w koronie. To nie żart! 
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Na ścianie wisi duża informacyjna tablica:
„Szlak  _ _ _ _ _ _    _  _ _ _ _  _  ” – to questów skarbnica. 
      7       10
W całej Polsce działają takie wyprawy.
Dziś w Žabokrekach spróbuj tej zabawy!

Spójrz w lewo – tam kamienny pomnik stoi.
Do zadumy nad losem bohaterów Cię nastroi.
_ _  mieszkańców poniosło w walce śmierć,
W tym  _  Janów – czyli więcej niż ćwierć.

Wyjdź ze skweru i miń do urzędu wejście.
Dalej prosto czeka Cię dłuższe przejście.
Kawałek za urzędem patrz pod nogi,
A zobaczysz symbol pocztowej drogi.

_  _  _    _  _  _ _ _  – tabliczka wmurowana w chodnik 
     18      8
Przypomina, że trakt łączył środkowo-wschodni
Obszar Europy w habsburskich czasach.
Wielkim przedsięwzięciem była owa trasa!

Ponad 1000 km długości droga ta miała.
Z rozkazu króla Ferdynanda I powstała.
Z Wiednia przez teren dzisiejszej Słowacji,
Ukrainy, Węgier do Rumunii. Miała 56 stacji.

W XVI wieku to połączenie transportowe
Było wśród najdłuższych w Europie. To wyjątkowe!
Na stacji co 15 km (2 pocztowe mile)
Była poczta, gospoda. Dyliżans stawał na chwilę.

Ruszaj dalej prosto aż do budynku straży.
Jest na wprost, nie możesz nie zauważyć.
Na nim napis: Hasičská   _  _ _ _ _ _ _ _  _  . Brawo! 
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Przed budynkiem skręć w ulicę w prawo.

Miniesz po lewej zielony budynek szkoły.
W jej oknach jest wiele znaków wesołych.
Idź dalej prosto, mając cmentarz po lewej,
Aż do brodu. Tędy szła Via Magna drzewiej.

Dwie wielkie   _  _ _ _  _  _ _  rosną przy bitej drodze. 
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Dalej most. Zobacz go i wracaj na jednej nodze.

Licz: na  _  drutach wisi rura nad potokiem.
Koryto rzeki nie jest w tym miejscu głębokie.

Wróć teraz do najbliższego skrzyżowania
I skręć w prawo – tego nikt nie zabrania.
Zobaczysz zadrzewiony placyk niebawem,
Na którym mieszkańcy urządzają zabawę.

Odbywają się tutaj festyny różnego rodzaju:
Zabawy taneczne, święto ziemniaka i urodzaju.
Mieszkańcy korzystają z cienia pod lipami,
Debatują z innymi miejscowymi obywatelami.

Na tablicy przy koszach przeczytaj teraz,
Że  _ _ _ _  _   _  _ _ _  Žabokreky tu się otwiera. 
      14    3
Zobaczysz go w głębi, z kilku dróg się składa.
Amatorom skoków na pewno odpowiada!

Był tu kiedyś młyn, dziś nie ma po nim śladu.
Gdzie się podziała rzeka? Dalej, zgaduj!
Płynie w głębi, za drzewami, ma inne koryto.
Kanał pod ziemią także dla niej wyryto.

Idź dalej prosto i w pierwszą w lewo skręć.
Potok płynie w rowie, a ty na wprost pędź.
W ogródkach ludzie uprawiają ziemniaki.
Co roku jest Święto Ziemniaka – zwyczaj taki.

Dojdź do głównej drogi, tam w lewo ruszaj.
Zobaczysz budynek, którego tynk skruszał.

Był koloru   _  _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ , dziś wyziera cegła. 
               6  1

To najstarszy spichlerz – przeszłość odległa.

Obok znak drogowy prędkość wyznacza
Do  _ _  km/h. Nie wolno jej przekraczać!

Idź dalej prosto, aż naprzeciwko strażnicy
Stań przy replice ewangelickiej dzwonnicy.

Postawili ją mieszkańcy – wolontariusze,
By odnowić Žabokreków historyczną duszę.

Dolna część jest   _  _ _  _  _ _ _ _ , górna – drewniana. 
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Czytaj obok, że Via Magna do  _ _ _ _  była używana.

Na tablicy na słupie po słowacku informacja,
Że w Žabokrekach była pocztowa stacja.

Dziś tą drogą nie jeździ dyliżans pocztowy,
Do wsi Drazkovce wiedzie szlak rowerowy.

To tu pierwsza pocztowa pieczęć powstała
W regionie Turiec. Thurocz się nazywała.

Ruszaj dalej w głąb podwójnej ulicy,
Która wiedzie za plecami dzwonnicy.

Do dawnego rynku gęsiego dojdziesz zaraz.
Hodowla gęsi to tutejsza tradycja stara.

Kiedyś rzeka na placu się rozlewała,
Potem pod ziemią zamknięta została.

W ramach rewitalizacji lat temu kilka
Odsłonięto potok. Licz, to tylko chwilka:
Gęsi są na placu  _ . Żab o jedną mniej.

Spójrz na zdjęcia i dalej ruszać chciej.

Za sceną jest budynek dawnej szkoły.
Spójrz wokół na stare domy i stodoły.

Na „pasiastym” budynku jest tabliczka:
_  _ _  _  _  _  _ _ _ _ _  nazywa się ta uliczka. 
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To najstarsza część wsi Žabokreky.
Idź dalej, czeka Cię spacer niedaleki.

Przy domu nr 85 droga skręca w prawo.
Później na rozwidleniu w lewo idź żwawo.

Za chwilę będą pola. Jesteś wesoły?
Na końcu wsi po lewej są stare stodoły.

Przed Tobą piękny krajobraz się otwiera.
Panorama górska wokół się rozpościera.
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