
Kołodziejscy, Kędzierscy i Tetmajerowie.
Dumą napawają nasi lokalni bohaterowie.
Wraz z chłopami wieloma w potyczkach stawali
I o wolną Polskę dzielnie zabiegali. 

Za stodołą jest osiem _ _       _ _ _ _ _ _ _ kolumn
To pozostałości zabudowań gospodarczych dworu.
Wejdziesz na asfalt, idź w kościoła stronę,
Zobaczysz znajomej bursy tylną odsłonę.

W niej książki, w których słów była cała rzeka,
Nie była to księgarnia, ale biblioteka.
Mieszkał tu Ludek Kędzierski, co kochał przyrodę,
I z bażantami rozpoczął on wielką przygodę.

Sprowadził te piękne ptaki do wsi Ochotnicy
I do dziś możesz je spotkać w naszej okolicy.
Sprzed dzwonnicy kościelnej papież spogląda na hale,
„Ja _       _ u was byłem” odczytasz na skale.

Z drugiej strony tablica więcej Ci opowie,
O wyprawach gorczańskich Wojtyły się dowiesz.
A teraz uwaga! Przed Tobą nie lada zagadka,
Schronisko pod Turbaczem nosi imię _ _ _ _       _ Władka.

Wejdź na teren kościoła główną bramą
I zadumaj się przed z _ _ _ _ _ _ _       damą.
Kościół pod _       _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _       _ _ 
Świętego wezwaniem,
Od ponad 200 lat jest dla Ochotniczan wiary wyznaniem.

Piękne, wiekowe lipy kościół okalają,
Dobrze one wcześniejszą świątynię pamiętają.
Wejdź na miejsce spoczynku wiecznego,
Gdzie przywita Cię postać Jezusa frasobliwego.

Za nim „ogródek”, gdzie spoczywają dworscy przodkowie:
Kędzierscy, Kołodziejscy i Tetmajerowie.
Miniesz rannego księdza, skręć między klonami.
Idź w prawo, pod lipą jest grób z partyzantami.

Przyrodnicze pseudonimy sobie nadawali,
Brzoza,       _ _ _ _ _ _, Szarotka się zwali.
To żołnierze IV Batalionu 1 PSP AK
Dzięki nim była Wolna Ochotnicka Republika.

Idąc do kościoła, spotkasz grób Chojnackiego
Proboszcza z parafii _ _ _ _ _ _ _ _       _ z Wołynia wygnanego.
Idź wzdłuż stacji krzyżowej – to moja rada
Przystań gdy Jezus pierwszy raz upada.

      _ _ _ _ _ limanowską pietą ozdobiona,
Listą poległych krwawa historia skończona.
Krótką informację znajdziesz z boku mogiły,
Jakie oddziały w Ochotnicy w czas wojny się biły.

Przez partyzantów Niemcom klęska zadana,
W październiku – „_       _ _ _ Ochotnicką” zwana.
Wróć przed kościół, gdzie jego główne wejście,
Czytaj dobrze, a nie ominie Cię skarbu szczęście.

Gdzie to jest?
Ochotnica Dolna to wieś w powiecie nowotarskim w wojewódz-
twie małopolskim. Ochotnica Dolna wraz z Górną tworzą jed-
ną z najdłuższych wsi w Polsce. Quest zaczyna się na parkingu 
przed kościołem.

Tematyka
Quest opowiada o pięknych miejscach i dramatycznych wyda-
rzeniach, które rozegrały się na terenie Ochotnicy Dolnej w cza-
sie II wojny światowej i nie tylko...

Jak szukać skarbu?
Od punktu startu należy wędrować zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w wierszowanej instrukcji. Po drodze są zagadki, któ-
rych rozwiązanie pozwoli na odkrycie hasła. Trzeba się bacz-
nie rozglądać, czytać tablice i inne napisy, dostrzegać kształty  
i detale. Hasło jest niezbędne, żeby na końcu questu dotrzeć do 
skarbu.

Czas przejścia: ok. 2 h

Spocznij na ławeczce, spójrz na lipę w prawo, 
Tu kończymy Ochotnicy historię ciekawą.
Tam, przy samej ziemi, przy kupce kamieni,
Gdzie spróchniałe korzenie i mech się zieleni.

...I tutaj koniec z questem Twojej przygody.
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Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Twórcy questu: 
Julia Czaja, Magdalena Czaja, Anna Cwynar, 
Monika Pasiut, Halina Jagieła, Monika Jagieła, 
Aleksandra Kałafut, Małgorzata Kędzierska, 
Lucyna Kozub, Irena Pawlik, Daria Szkudlarek

Ilustracje: 
Anna Cwynar

Opracowanie / opiekun questu: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
www.leadergorce-pieniny.pl
tel. 789 304 706

Konsultacje: 
Barbara Kazior, Trener Questingu
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 
www.mila.org.pl
www.bestquest.pl
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Miejsce na skarb



Witaj drogi Łowco Przygód w centrum Ochotnicy,
Którą założyli wołoscy pasterze i gdzie grasowali zbójnicy.
Swą wędrówkę rozpocznij przy tablicach z daszkami,
Gdzie ujrzysz zdjęcia kościoła i mapę z Gorcami.

Między czterema wieżami leży Ochotnica,
A widok z nich każdego turystę zachwyca.
Gdy dokładnie przeczytasz informację z tablicy,
Nie będzie miała Ochotnica przed Tobą tajemnicy.

Dowiesz się, że w sercu Gorców stanowi _ _       _ _ _ _,  
Dla aktywnych, co mają ochotę na zabawę.
Za plecami masz pomnik św. Antoniego,
Który dobrze pamięta wiec Krzeptowskiego1.

Tu na dawnym targowisku lokalni górale  
Do Goralenvolk’u2 nie chcieli przyłączyć się wcale.
Święty Antoni z Padwy, ojciec franciszkanin
Z _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ na ręku stoi między kolumnami.
 

Spod rzeźby patrona rzeczy zagubionych 
Przejdź bezpiecznie po pasach na drugą stronę.
Kieruj się na lewo, miniesz po drodze trzy klony,
Dojdziesz do miejsca, gdzie chodnik nagle skończony.

Po prawej masz modrzew, idź w jego stronę, 
Usłyszysz szum rzeki – śmiało wędruj do niej.
Piękno rzeki Ochotnicy Twój wzrok przykuwa,
W skalnej kapliczce _ _ _ _ _   _       _ _ _ czuwa.

Gdy nacieszysz oczy tego miejsca urokiem, 
Wróć do modrzewia raczej żwawym krokiem. 
Po prawej stronie stoi „Organistówka”, 
Dzisiaj sióstr szarytek przytulna miejscówka.

Teraz przejdź przez ulicę powoli i bezpiecznie,
Gdzie różowa 116-tka wygląda bajecznie.
Idź dalej w prawo, niech Cię droga nie złości,
Na szczycie góry zobaczysz Krzyż Niepodległości.

Podążaj w jego stronę mijając znak Leskówka,
Niech na chwilę od zagadek odpocznie Ci główka.
Po lewej stronie, ukryty wśród jabłoni,
Dawny dom żydowski zobaczysz jak na dłoni.

Najbliższa droga w lewo niech Cię poprowadzi,
Na stare _ _ _ _ _ _       _ _ domy spojrzeć nie zawadzi.
Podążaj niestrudzenie do ławeczki z hubami, 
Przy niej dom pani Stasi, co zasłynęła wierszami. 

Za rogiem ukaże się _ _       _ _ _       _ _ z roku 1770,
Lub jak mówią mieszkańcy „gdziesi koło tego”.  
Nad wejściem dwa _ _ _ _ _       cicho czuwają,
Stań w tej ciszy i usłysz, jak ptaki śpiewają.

Ku drodze głównej swe kroki znów skieruj 
I w drogę powrotną spokojnie maszeruj. 
1Wacław Krzeptowski, wiceprzewodniczący przedwojennego Związku Górali, 
które zaakceptowało ideę Goralenvolk; jeden z przywódców Goralenvolku.
2 Goralenvolk to nazwa niemieckiej akcji germanizacyjnej, która była przepro-
wadzana w latach 1939-45 na terenie przedwojennego powiatu nowotarskiego.

Obok chata, lecz spłonęła, numer 82 miała, 
W niej to urodził się major Józef Chlipała.
W dniu, w którym spłonęły gospodarstwa inne, 
Poszło z dymem też jego domostwo rodzinne.

Odważny i twardy oficer był z niego,
Walczył we Francji i u Stefana Roweckiego3.
Na Lubaniu wieża nazwana jest po nim,
„Lubański” to w AK był jego pseudonim.

Jego matka z dziećmi do piwnicy uszła,
Lecz tego dnia zabili brata Tadeusza.
Uciekł Tadzik z piwnicy bojąc się, że się spali
Obok cmentarza zginął, bo tam go dorwali.

Piwnica ta po dziś dzień w ogrodzie stoi.
Od śladów historii teren ten się roi.
Idź dalej w dół drogi, nie skręcaj za szlakiem,
Lecz tam, gdzie miłość _ _ _ _ _       _ _, a orzeł jest znakiem.

Na pomniku Maria z córeczką na ręku,
Zginęła uciekając z domu w strasznym lęku.
Zabito też jej męża i Jasia syneczka,
Ocalała tylko Marysia – jej starsza córeczka.

Tu, gdzie jest pomnik Aleksandra i Julian mieszkali,
Spłonęli w swoim domu – _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ się zwali.
W budynku przy pomniku mieści się szkoła,
Tu miała swą siedzibę policja granatowa.

Dziadek patriota na ławeczce siedzi,
Stare _ _ _ _ _       _ _ _ _ z wnukiem swoim śledzi.
Idź dalej po prawej wierzba       _ _ _ _ _ _ _,
Dzieje dawnego dworu wspominająca.

Za wierzbą w ogrodzie stoi dom duży,
Za letnie schronienie rodzinie teraz służy.
Był dla uchodźców wojny schronieniem,
W nim Leszczyński spisywał Ochotnicy dzieje.

Prowadził tajne nauczanie i pracował w gminie,
Nie był z tych stron, wcześniej mieszkał w Pszczynie.
W tym pięknym domu kiedyś dzieci spały.
Łączyło je to, że wszystkie głód wiedzy odczuwały.

A że z domu do szkoły miały dość daleko,
To w bursie znalazły ciepłe łóżko i mleko.
Idąc dalej na wschód dojdziesz do drogowskazów,
Kuszącą dróżkę wskazują, lecz nie skręcaj od razu.

Kołodzieje, Pitki, Zarębówka, _ _ _ _       _ _,
Ty w przeciwną stronę skieruj swe zmęczone nogi.
Idź wolno wiejską dróżką, w górę potoku,
Dużą stodołę zostaw z prawego swego boku.

Na tym terenie kiedyś dawny dwór stał,
Co wielu bohaterów Polski na świat wydał.
Stąd wyszła matka Wiktora Grzesickiego,
Z Polski jedynego generała austriackiego.

3 Stefan Rowecki - generał dywizji Wojska Polskiego, 
Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej, dowódca Armii Krajowej.

Nie przekrocz prędkości, idź najwyżej „czterdzieści”,
Na domu zobaczysz numer 130.

W osiedlu       _ _ _ _ _ _ _ jest dom pożydowski,
Przy drzwiach jego wędruje turysta beztroski.  
Idź dalej chodnikiem, spójrz za bzem w prawo,
Czas opowiedzieć tu historię krwawą.

Wiekowy dom z duszą, białymi_ _       _ _ _ _
Pamięta potyczkę Niemców z Sowietami.
Dwóch Niemców poległo w dzień przed wigilią,
W odwecie mordowano tu ludność cywilną. 

Mieszkańcy osiedli Centrum, Leskówka i Brzeźnie
W dzień „Krwawej Wigilii” przeżyli istną rzeźnię.
Udało się Karolkowi ujść z życiem z domu tego,
Bo mama go schowała do pieca chlebowego.

Jordan, sąsiad zza płotu, był ojcem rodziny.
Pokazał tylko karabin i zginął bez winy.
W lewo, po przekątnej – kapliczka na drzewie.
Może zapamiętasz jak wyglądają modrzewie?

Niechaj Ci historia w pamięci zostanie,
Rusz dalej i przystań przy niskim kasztanie.
Po lewej, gdzie za szybą św. Józef stróżuje,
Historia domu miejscowego kowala się snuje.

W tym miejscu spłonęła kobieta – Chryczyk Ewa,
Ocalała kapliczka, choć ponoć była z drzewa.
Bąków się nie obawiaj, to rada bezcenna,
Niech się dalej snuje historia wojenna.

To właśnie osiedle, co _ _ _        się zowie,
Dalsze smutne losy mieszkańców opowie.
W dzień zemsty SS-manów to na tych ulicach
Ludzie ze strachu chowali się w piwnicach.

Ukryła matka dwóch synów pod podłogą,
Ona zginęła, a dom stał się pożogą.
Przed sobą zobaczysz z figurami znak
A na nim jest na Lubań niebieski szlak.
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