
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turysto mój drogi 

wstąp dziś w nasze progi. 

Skieruj tu swój wzrok, 

zrób w przygodę krok. 

 

Zwiedzaj Zamek powoli, 

rozglądaj się dowoli. 

Uważnie patrz wkoło, 

ucz z nami wesoło. 

 

Nim bramę przekroczysz, 

spójrz w prawo do góry. 

Tam Święta pilnuje 

te prastare mury.  

    

 

Przy niej są górnicy-   

solni pracownicy. 

Policz ich dokładnie, 

wpisz w rubrykę ładnie. 

 

Wchodząc na dziedziniec, 

maszeruj wciąż śmiało. 

Pomyśl jak w przeszłości 

życie tu wyglądało. 

  

Wejdź teraz do środka. 

Zwiedź Zamek powoli. 

Przybliż sobie czasy  

najstarsze dowoli. 

 

W XIII – wiecznym stylu  

Zamek zbudowany. 

Podczas II wojny, 

mocno zrujnowany. 

 

Właściciel kopalni- 

polski władca, nasz król. 

Dla niego kopano, 

najpiękniejszą sól. 

 

Król więc żupnika,  

na szefa mianował. 

Aby interesów 

w Wieliczce mu pilnował. 

 

Zbudowano Zamek 

 „Domem Pośród Żupy” zwany. 

Zamieszkał w nim Żupnik, 

przez wszystkich szanowany. 

 

Kieruj się schodami w dół. 

Na sklepik zwróć wzrok. 

Przejdź spokojnie przez szatnię, 

zwolnij tu swój krok. 

 

Idź wyżej na parter 

i tu coś odnotuj. 

Swą drogę do skarbu 

w ten sposób pilotuj. 

 

Na ścianie na gobelin 

Spójrz łaskawym okiem. 

Odczytaj napisy 

tuż  nad lewym bokiem. 

 

Policz wszystkie litery 

w nazwie miasta tego. 

 Ich suma do skarbu 

 powiedzie Cię kolego. 

 

 

Spójrz teraz pod swe nogi. To: 

- solny blok obfitości. 

Waży nawet 2 tony. 

Znak ludzkiej 

pracowitości! 

 

Obok kasa : 

        

5 
Mocna i stylowa. 

Choć XIX wieczna, 

wygląda wciąż jak nowa! 

 

Wejdź do Sali Gotyckiej. 

Jej piękno zachwyci twe oczy. 

Filar i sklepienie żebrowe, 

na pewno Cię zauroczy. 

 

Na wielkim portrecie-  

żupnik przedstawiony. 

   Policz litery nazwiska jego, 

   a fragment hasła będzie ujawniony. 

 

Teraz czas na solniczki - 

atrakcje miasta Wieliczki. 

Na dwóch piętrach zebrane, 

w gablotach prezentowane. 

 

Aby do hasła nie zamknąć sobie drogi, 

do najbliższych solniczek niech poniosą Cię nogi. 

 

Odszukaj solniczkę księcia. 

Wpisz z czego jest wykonana, 

a kolejna litera do hasła,  

zostanie Ci podana. 

 

Na pierwszym piętrze, 

kolejna piękna wystawa. 

Tu jeszcze więcej solniczek 

i dalsza wspaniała zabawa. 
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     Odszukaj figurki z Holandii, 

Z niebiesko- białej porcelany. 

Policz kosze na nosidłach, 

     a skarb będzie Ci dany. 

 

Idź teraz na dziedziniec. 

Wejdź w przestrzeń otwartą. 

Podziwiaj stare mury, 

bo naprawdę warto. 

 

Zejdź w dół po schodach, 

gdzie XIII wieczny szyb stoi. 

Co niegdyś służył górnikom 

do szukania soli. 

 

Nad szybem hasło  

górnicze odnajdziesz.  

Przepisz je starannie, 

a skarb rychło znajdziesz. 
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Znów na dziedziniec kroki swe kieruj. 

Wzdłuż starych murów powoli spaceruj. 

 

Po prawej 4 filary kuchni dawnej. 

Na całą okolice bardzo kiedyś sławnej. 

Tutaj kucharze jedzenie rozdawali 

i wszystkich gości do stołu zapraszali. 

 

A teraz o baszcie opowiem Ci z żarem. 

Ona turystów przyciąga swym czarem. 

 

Pomimo mnogiej schodów ilości, 

Baszta przyciąga dużą liczbę gości. 

Kiedyś tu były więzienne mroki, 

Dziś z góry możesz podziwiać widoki. 

Kiedyś baszt było w mieście dziewiętnaście. 

Dziś została tylko ta co widzisz ją 

właśnie! 

 Wpisując tą liczbę, do hasła dojdziesz 

  i rozwiązanie rychło odnajdziesz. 

 

I to już koniec tej przygody. 

Szukaj teraz skarbu – swojej nagrody! 

Odczytaj hasło Questu naszego, 

poznasz tajemnicę Zamku Żupnego. 
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Oto górników wielickich ślad, 

o który walczyli przez 700 lat. 

W swojej modlitwie i pracowitości, 

przydali Wieliczce wielu obfitości! 

 

Do kasy Muzeum  

odnajdź teraz drogę. 

Gdy hasło podasz, 

dostaniesz nagrodę! 

 
 

    

     

edukacja@muzeum.wieliczka.pl 

MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA 

POSZUKIWACZE 

ZAMKOWYCH TAJEMNIC 

Gdzie to jest? Zamek Żupny położony jest w 

miejscowości Wieliczka w województwie 

małopolskim. Usytuowany jest w samym sercu 

miasta, w pobliżu szybów górniczych 

zabytkowej kopalni soli.  

 

Tematyka: Wyprawa przedstawi Ci fragment 

historii Zamku Żupnego, związany z dawnymi 

właścicielami, życiem i funkcjami zabudowań. 

Podczas zabawy będziesz poszukiwać ukrytych 

liczb i liter, które wskażą Ci prawidłowe miejsce 

liter w haśle. 

Czas przejścia: ok. 45 minut. 

Jak szukać skarbu? Podczas wędrówki bacznie 

rozglądaj się i uważnie czytaj wskazówki. 

Liczby, które odkryjesz, wpisz obok liter. 

Następnie litery wpisz w odpowiednie miejsca w 

haśle. Gdy odgadniesz rozwiązanie możesz udać 

się po nagrodę, a pieczęć Muzeum odbij w 

„miejscu na skarb” jako dowód przejścia 

wyprawy. Trasa rozpoczyna się przed główną 

bramą Zamku. 
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MIEJSCE NA 
pieczĄTKĘ 
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