
Wierszyki / zagadki na punkty X:
X40 - Herb
Na ścianie domu, w promieniach słońca
mieni się złotem i trwa bez końca
Herb Lanckorony i cztery słowa
przepisz je w kartę – odpowiedź gotowa.
X41 – Tablica na ścieżce dydaktycznej (na wale)
Skoroś na kolejne zadanie gotowy
Wiedz, że budując zbiornik, krajobraz zmieniono
Powiedz kiedy dawny most kolejowy
wysadzono w powietrze - pro publico bono.
X50 - Grób
Tylu ludzi, choć żaden o to nie prosił,
poległo w tej wojnie, nie ze swojej winy.
Ty napisz na karcie jakie imię nosił
Ten w mundurze Bośni i Hercegowiny…
X51 – Most 4 aniołów
Michał, Gabriel i Rafael.
Aniołowie ci mostu strzegą
Ostatni to nie Uriel czy Azrael,
więc kto jest ich czwartym kolegą…
X52 - Tablica
Niegdyś świątynia tutaj stała
dziś kwiaty przyozdabiają ziemię.
Spłonęła doszczętnie, choć była niemała
Ile lat liczyła, gdy ją objęły płomienie?
X60 - Pomnik
Daleko od bazy zaniosły Cię nogi
więc teraz zadanie – trudne okropnie.
Jakie pomnik budowy tej drogi
wymienia postaci FUNKCJE i STOPNIE
X61 - Betsaida
Na bezimiennym wzgórzu kaplica,
w środku studnia o "bogatych" toniach
stań nad nią i wznieś w górę lica
co Anioł trzyma w swych dłoniach?
X70 – Ogródek prepersa
Oto dom z nietypowym widokiem.
Właściciel ciekawą pasją tu żyje.
Rzuć na pojazdy uważnym swym okiem,
co pod numerem 2219 się kryje?
X71 - Kaplica
Kapliczek jest tutaj wiele,
ale tylko jedna na serca planie.
Pozwól zatem, że się ośmielę
powierzyć Ci takie oto zadanie:
Symbol z jej drzwi przerysuj - choć nie jest najprostszy
Tylko dobrze policz tu liczbę: obecnych w nim ostrzy
X72 – Brama zamkowa
Trafiliście na ZATOR na waszej drodze,
więc i zadanie jest lekko porypane
sprężyć się musicie srodze
rysując zamku wejściową bramę
X73 - Grobowiec
Tych, co z matematyką mają nie po drodze
Zeźli to zadanie i sponiewiera srodze
Odnajdź grobowiec, który za świątynią skryto,
potem wykonaj, o co Lord SFAROC Cię prosi
na północnej tablicy "ułamki" wyryto
ich suma – DZIESIĘTNIE! - to ile wynosi?
X80 – Szyld na budynku
Cisy Raciborskiego to naprawdę stare drzewa
i od 700 lat nad tą doliną górują
Tobie jednak nie wiek, a miejsce podać potrzeba
gdzie ludzie stąd ubezpieczenia KU(pu)JĄ…

X81 - Tablica
"Zbombardować paliw wrogie zakłady"
Ten rozkaz będzie kosztować go życie
Bo z misji wrócić, nie da już rady,
gdy kule rozszarpią mu skrzydeł poszycie.
Liberator – taki model mu wbito w papiery,
ale jak nazywali go Ci, co usiedli za stery?
X82 – Tablica przy bramie
Zamki w swym życiu różne funkcje mają
To strzegą krain, to drzwi zamykają
Niewielu by to jednak poprawnie odgadło
jakie temu tutaj zadanie przypadło
Zapytam Cię wprost, tak z grubej rury
Co kryją dzisiaj stojące tu mury?
X83 - Pomnik
Wczytaj się w poniższe strofy,
co historię dawną przypominają
największej kolejowej katastrofy,
której ludzie dziś nie pamiętają...

Partyzanci wysadzili tory,
dróżnik musiał przekierować składy
i tak prędkości przeciwnej wektory
uniknąć kolizji - nie dały już rady...

130 istnień przepadło,
ponad 200 odniosło rany,
a że na czas wojny zdarzenie przypadło,
dróżnik, za błąd ten, został rozstrzelany...

Przez lata nikt o katastrofie nie wspomni,
ale uda się ją ocalić od zapomnienia,
tak aby - nie tylko - ofiar potomni,
doczekali się należytego upamiętnienia.
Na tablicy masz dziś ten fakt jawnie podany
Ile lat ten pomnik był tutaj wyczekiwany?
X90 - Tablica
"Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze: .............................."
No właśnie, 90 punktów te słowa są warte
Jeśli tylko zdołasz je wpisać w swą kartę
X91 - Wiata
Podchodząc tu, spaliłeś trochę sadła.
Daj teraz pomyśleć i głowie.
Jaka jest szerokość zwierciadła
i jakie słowa znajdziesz tu w cudzysłowie?
X92 - Most
Przed Wami Most na Cedronie.
Miejsce aż dwóch punktów ukrycia.
Bo trasy naszej jest perłą w koronie.
Jeden to lampion, drugi jest do odkrycia...
Motyw zadania? Rzekłbym: dość prosty
FAZĘ KSIĘŻYCA WPISZCIE W SWE KARTY
Ale uwaga!! Są tutaj dwa mosty
i tylko ten drugi odpowiedzi jest warty...
Znaleźć drugi pomoże percepcja
bo on też tutaj, a nie gdzieś w oddali
podpowiedzią niech będzie INCEPCJA
lub samopowtarzalność fraktali...
X93 - Samolot
Maszyna ta przy drodze przysiadła.
Kto wie? Może spodoba się i Tobie
Taka Ci powinność tutaj przypadła
Podać jej model – wypisany na dziobie…
X94 - Pomnik
Grunwald czyli dwa nagie miecze?
No, nie! Bo więcej ich na tym pomniku
Cóż, mieli pewnie niezłe zaplecze
więc policz ile ich tu naprawdę, Dzielny Wojowniku...



Opisy punktów:

PK20 - Próg wodny
PK21 - Drzewo
PK22 - Kaplica
PK23 - Drzewo nad kanałem
PK24 - Wykrot
PK25 - Drzewo za kapliczką
PK26 - Na rozstaju dróg
PK30 - Tama
PK31 - Szczyt
PK32 - Kapliczka choleryczna
PK33 - Drzewo na skale
PK34 - Pagórek
PK35 - Przepust
PK36 - Krzyż pokutny
PK37 - Zagajnik
PK38 - Przy mostku
PK39 - Kapliczka
PK40 - Kaplica
PK41 - Przepust  
PK42 - Skała
PK43 - Samotne drzewo
PK44 - Ciuchcia
PK45 - Przy zamku
PK46 - Nad jeziorkiem
PK47 - W drzewie
PK48 - Rozwidlenie strumieni
PK49 - Korzenie nad wyrobiskiem
PK50 - Bunkier
PK51 - Drzewo przy kanale
PK52 - Krzyż
PK53 - Kapliczka
PK54 - Onufry Młodszy
PK55 - Przy ławeczce
PK56 - Zwalone drzewo
PK57 - Samotne drzewo
PK58 - Obiekt hydrotechniczny
PK59 - Żółty Plus
PK60 - Kaplica leśna
PK61 - Ambona
PK62 - Tablica
PK63 - Na bezimiennym wzgórzu
PK64 - Szczyt
PK65 - Most
PK66 - Róg polany
PK67 - Kamieniołom
PK68 - Widok na Żółty Plus
PK69 - Schodki
PK70 - Prawie wykrot

PK71 - Wodospad
PK72 - Drzewo
PK73 - Skała
PK74 - Onufry Starszy
PK75 - Wzgórze zamkowe
PK76 - Kapliczka
PK77 - Kapliczka
PK78 - Skała z krzyżem
PK79 - Bunkier
PK80 – Tatry (niespodzianka)
PK81 - Krzyż
PK82 - Zęby smoka (p-panc)
PK83 - Kamieniołom
PK84 - Drzewo na upiorczysku
PK85 - Skała z tablicą
PK86 - Drzewo przy pałacu
PK87 - Grób drwala
PK88 - Skała
PK89 - Rosochate drzewo
PK90 - Miejsce pamięci
PK91 - Kapliczka
PK92 - Szczyt
PK93 - Lubań
PK94 - Cmentarz choleryczny
PK95 - Schronisko
PK96 - Jaskinia
PK97 - Pomnik bunkra   
PK98 - Cmentarz "Boża Męka"
PK99 - Szczyt
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