
Kęty położone są w Kotlinie Oświęcimskiej, 
w dolinie rzeki Soły, 

na skrzyżowaniu dróg biegnących  
z Krakowa do Bielska Białej (DK 52) 

i ze Śląska przez Oświęcim do Żywca (DW 948): 
49°53’00*N 19°13’19*E. 

Historyczny spacer sąsiadującymi 
z rynkiem uliczkami Kęt. 

Przez Kęty prowadzi nas Kanty – 
pochodzący z Kęt patron miasta
opiekun studentów i profesorów.

Początek questów: Rynek Kęcki.
Czas przejścia: 1h 15 min

Obierz teraz na wschód kierunek.
Idź aż zobaczysz po lewej herbu wizerunek.
I to nie koniec niespodzianki 
Tablica wmurowana jest do ścianki.  

Ona to szczytne treści skrywa. 
Brakującą literę w naszym haśle odkrywa 
Siódma litera trzynastego wyrazu - 
Tutaj nie możesz pomylić się ni razu.  

A tuż za Twoimi plecami rycerze wzywają, 
Do swoich piwnic grzecznie zapraszają. 
Jeśli tam wejdziesz zobaczysz ciemność, 
Ale nasz skarb rozjaśni twą codzienność.  

Twojej podróży nadszedł kres 
Do recepcji Ty już spiesz. 
Hasło na głos odczytaj z literek 
A otrzymasz ze skarbem kuferek.  
Na koniec do księgi wpisać się należy, 
Bo, że przeszedłeś quest,  
nikt Ci nie uwierzy. 

Na końcu ulicę Mickiewicza przetnij,
W bramę fary głowę i ciało swe wetknij.

Tu byłem ochrzczony i oddany Bogu. 
Na wprost dzwonnica fary się wyłania,
pod którą Świątobliwa Ludowika pielgrzymom się kłania.
Jako pacholę godzinami klęczałem u Świątyni progu, 

prosząc Matkę              Pocieszenia o łaski i dar pobożności,
                                         
I nigdy nie zdradziłem kęckiej tożsamości.

Jako profesor i doktor, w naukach się liczyłem,
żaków i studentów bogobojnie ćwiczyłem.
Gdy z Krakowa na wakacje wracałem, 
zawsze modlitwą Kęty otaczałem.

Małgorzata i                             , skromne męczennice, 
które za wiarę oddały swoje młode życie,
Dzisiaj strzegą wrót Świątyni, jak wierni rycerze,
Słynne, mężne i wierne na zawsze swej wierze.

We wnętrzu Kościoła znalazły wieczne miejsce, 
matka z córką –                    i Jadwiga
                                                                                                                   
 Dalej Ludowika nas prowadzi na swoją ulicę,
przy której Kraków z wdzięczności zbudował mi kaplicę.
To nie koniec mojej opowieści
Między aniołami                       moich narodzin się mieści.
                                                                    
Tu właśnie się narodziłem
Figury woskowej  się dorobiłem
W świątyni – moje relikwie jako 
                                                                                                
W żadnym razie nie możesz przegapić tego.
W ogrodach mój pomnik mieszkańcy postawili,
Którego na rynku kopię umieścili.

A teraz wzdłuż muru wrócić się musisz,
Bo to nie koniec wędrówki, na jaką się pokusisz
Dwa razy poszukaj zebry, co na ulicy leży
I na drugą stronę przejdź jak należy.

Tam na rogu wmurowana jest tablica 
W muzeum jest jej oryginał, to nie tajemnica.
Przeczytaj treści w niej zawarte:
Dla                                       domy były tu otwarte.
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Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opiekun questu: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
tel.  33 843 60 28,www.dolinasoly.eu
e-mail: biuro@lgdds.pl.

Opracowanie questu:
Quest został opracowany przez uczestników warsztatów zorganizowanych przez

LGD „Dolina Soły” - mieszkańców Kęt oraz okolic.

Miejsce na skarb

Czytaj wiersz uważnie,
W wielu wersach jest zadanie
Kto odgadnie ten dostanie

Mały bonus z liter wielu.
Składaj hasło, Przyjacielu,

Gdy masz smak na bonus duży
Szukaj skarbu u kresu podróży.

Opracowanie i konsultacje:
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, www.mila.org.pl

www.bestquest.pl

rys.  A. Skrudlik - Pilch


