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Rozpocznij swą wędrówkę przy Szkole nr 3 na Słonem.

Kieruj się na północ aż staniesz przed wyniosłym

Skręć w lewo na Aleję Tysiąclecia

Stamtąd dojdziesz do miejsca pięknego 

Zdrojowym nazwanego.

Wychodząc z niego kieruj się w dół,

Tam ujrzysz cmentarz a wokół niego mur.

Wiele ważnych osób pochowanych jest tu.

Po przeciwnej stronie drogi stoi okazały pomnik przyrody.

Mimo iż 550 lat już liczy, pełną żywotnością może się 
poszczycić. 

To właśnie ona                        zwyczajna.
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Od drzewa tego na dół idź ciągle, 

nie przejmuj się nawet rondem,

niebawem ujrzysz drewnianą budowlę, 

pierwsza rabczańska Parafia to była, 

lecz dziś w muzeum się zamieniła. 

Władysław                         tutaj patronuje, 

a w środku dużo eksponatów się znajduje.

Wokół budynku przyroda rozkwita, 

ciekawe, czy odróżnisz, który to jesion, a która lipa?

Od bramy Muzeum na lewo się kieruj, 

przez most i Rynek do następnego celu

Na skrzyżowaniu rozejrzyj się dobrze, 

bo pomnik przyrody nie jest zbyt widoczny.

Otoczony magazynami i licznymi reklamami 

łatwo może być przeoczony.

Co to takiego? To                 szypułkowy.

Od drzewa wielkiego dojdź do Rabkolandu, lecz nie 
wchodź do niego, przejdź na drugą stronę, gdzie Twoje 

czyny będą wynagrodzone.

Szeroka droga z początku się wije, lecz w ścieżkę dla 
rowerów zamieni się za chwilę.

Tą ścieżką podążaj wzdłuż rzeki                    , w której 
czasami można spotkać żaby.

Aż do Chabówki Cię ścieżka poprowadzi, przejdź przez 
mostek, a potem skręć w prawo, nieco dalej ujrzysz Izbę                           

Tam siedzibę „Majeranki” mają, 

co Chabówkę na cały świat rozsławiają.

Ścieżka dalej biegnie, więc Cię poprowadzi do Skansenu, gdzie dziś 

się gromadzi.

Gdy zobaczysz te pociągi musisz ruszać dalej. 
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Od skansenu ruszaj żwawo, drogi szmat przed tobą,

najpierw w prawo, potem w lewo i przez ulicę przejdź.

Dalej w lewo i chodnikiem dojdziesz aż do dworca, a przy dworcu jest 
przystanek przed nim skręcisz w prawo.

Później w górę aż do końca drogi, 

ujrzysz polanę i las, a pośród drzew 

białą                                        .

Gdy odpoczniesz przy niej chwilę i nabierzesz sił troszeczkę, 

spójrz na nią po raz ostatni i rusz w stronę Zakopianki.

Boczną drogą asfaltową tuż przy Zakopiance pójdziesz 
prosto w górę, aż twym oczom się ukaże kolejny przystanek.

Patrz na lewo, tam cudowne 

wytryska, co 
jak legenda głosi, każdą chorobę uleczy.

Możesz się napić tej magicznej wody, po czym czeka 
cię część dalsza naszej przygody.

Teraz w górę musisz iść, przejdź przez pasy w prawo
Co widzisz? Drewniany                                           to jest. 

Historię ma on niezwykłą, poznaj ją jak chcesz! 
Jest to nasz ostatni cel, to tutaj skarb ukryty jest.

Szukaj go wśród starych drzew 
W jednym z nich kapliczka jest 

Za nim znajdziesz owczy ser, który tutaj   

zwany jest.
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Drzewo ma 500 lat, a obwód pnia wynosi ok. 480 cm. Jest
to najstarszy jesion w Gorcach. W drzewie znajduje się
drewniana kapliczka.

Znajduje się w centrum miasta i zajmuje powierzchnię
30 ha. Należy do największych parków w Małopolsce.
Kilka lat temu został on odnowiony. W parku znajduje się
grupa zabytkowych modrzewi.

Cmentarz utworzono na początku XIX w. Na jego terenie
znajduje się zabytkowa kaplica grobowa, wzniesiona dla
zmarłego w 1892 roku Juliana Wieniawy Zubrzyckiego –
twórcy rabczańskiego Uzdrowiska. Są tu groby wielu osób
zasłużonych dla rozwoju Rabki, a także zbiorowy grób
Powstańców Styczniowych z 1863 roku i Mogiły Żołnierzy.

Drzewo rośnie przy ul. Orkana po przeciwnej stronie
cmentarza. Ma ok. 550 lat. Obwód jego pnia wynosi
370 cm. Może się poszczycić pełną żywotnością.
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Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce pierwotnie było
parafią, lecz gdy w 1908 r. powstała nowa świątynia, od członków
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wyszła inicjatywa
zamienienia nieczynnego kościoła w Muzeum Etnograficzne.
Wtedy, w 1929 r. uzyskano od Orkana zgodę na nadanie jego
imienia tej placówce. Oficjalne otwarcie Muzeum nastało
w 1936 r. Eksponaty znajdujące się wewnątrz obejmują głównie
elementy kultury Zagórzan z XIX i XX wieku.

Drzewo rośnie w Rabce - przy końcu ul. Rynek –”Stary Dwór”,
między zabudowaniami magazynowymi. Obwód pnia na wys.
1,3 m – 525 cm. Wiek około 400 lat.

„Majeranki” – Zespół Regionalny działający przy SMKL
Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Ludowej.
Rozsławiają kulturę Podhala, zwyczaje, dania i produkty
regionalne.

Skansen powstał na terenie byłej parowozowni w Chabówce.
Posiada on 51 parowozów, 25 wagonów pasażerskich, 55
wagonów towarowych, 5 pługów odśnieżnych i wiele innych
urządzeń związanych z pracą na kolei. Co roku organizowana
jest tam Parowozjada, na którą zjeżdżają się ludzie z całego
świata.
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W Chabówce znajduje się kilka kamiennych kapliczek,
lecz najbardziej urokliwą jest Biała. Co roku
organizowane jest tam ognisko z okazji Zielonych
Świątek, zwane „watrą”. Przed kapliczką znajduje się
kamienny Ołtarz przy którym odprawiana jest Msza
Święta.

Jest ono ocembrowane, przy małej kapliczce i Krzyżu
z 1879 r. Żelazny Krzyż z Chrystusem i płaskorzeźba
Matki Boskiej na kamiennym postumencie. Na miejscu tym
odbywały się w czasie II Wojny Światowej przysięgi
partyzantów AK. Według legendy woda z tego źródełka
ma nadprzyrodzone właściwości.

Kościół z 1757 roku na Piątkowej 
Górze. Z powstaniem tej świątyni 
związana jest ciekawa legenda. 
Wszystkie ołtarze, tak jak i cały 
kościół, są drewniane. 

Niestety 2.10.1994 roku 
Kościółek został podpalony 
i doszczętnie spalony, ale 
w okresie późniejszym 
został odbudowany 
i odrestaurowany. 

Koło Kościoła św. Krzyża możemy znaleźć grupę lip.
Niektóre z nich wycięto, ale w zamian posadzono nowe.
Przyjrzyjmy się dokładniej najstarszej.

Gatunek: Lipa szerokolistna:

- obwód pnia na wysokości

1,3 m: ok. 392 cm

- przybliżony wiek: 250 lat
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TRASA CZAS DŁUGOŚĆ TRASA NA MAPIE

Szkoła – jesion 10 minut 500 metrów

Jesion – park 30 minut 2500 metrów

Park – cmentarz 3 minuty 200 metrów

Cmentarz – sosna 2 minuty 100 metrów

Sosna – Muzeum 10 minut 500 metrów

Muzeum – dąb 10 minut 500 metrów

Dąb - Izba 45 minut 3000 metrów

Izba - skansen 15 minut 1000 metrów

Skansen -
kapliczka

50 minut 2000 metrów

Kapliczka -
źródełko

10 minut 600 metrów

Źródełko -
kościółek

10 minut 500 metrów

Orientacyjny czas przejścia - 4 godz.

Orientacyjna długość trasy - 11,5 km.

Quest przeznaczony jest dla wszystkich
którzy pragną poznać naszą piękną
okolicę!

Trasa jest średniej trudności, zachęcamy
każdego do poznania piękna Rabki –
Zdrój i Chabówki!

Źródła danych:

- Książka pt.: ,,Pomniki Przyrody Powiatu Nowotarskiego” –
Elżbieta Głodkiewicz

- Google maps

Autorzy Questingu: 

 Karolina Gacek
 Olga Karkula
 Weronika Filipek
 Joanna Bandyk
 Paulina Florczyk
 Mateusz Kapera

DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ 

i 
ZAPRASZAMY!


