
 
 

Tworzenie questu  
 

Questing jest metodą odkrywania dziedzictwa miejsca, polegającą na tworzeniu 

nieoznakowanych tras, które można zwiedzać, podążając za wskazówkami zawartymi w 

wierszowanych wskazówkach – czyli quest. Każdy quest ma swój punkt startu, a kolejne 

miejsca na trasie odnajduje się dzięki odgadnięciu zagadki i wyszukaniu w terenie miejsca 

pasującego do rozwiązania – może to być grupa pięciu drzew, albo liczba, która jest datą 

powstania jakiegoś budynku, rzeźba w terenie czy specyficzny detal architektoniczny. Na 

końcu szlaku umieszczona jest skrzyneczka – skarb, w której znajduje się pieczątka, 

potwierdzająca przebycie całej trasy. Quest to opowieść o miejscu i ludziach, którą sami 

odkrywamy i poznajemy, prowadzeni poetycką narracją. Qesting powstał w Stanach 

Zjednoczonych, a jego twórcami są Steven Glazer i Delia Clark. W Polsce pierwsze questy 

zaczęły powstawać po roku 2006 a obecnie jest ich w całej Polsce ponad 600. 

 
Ramowy program warsztatów 

Niepołomice 2020 
 

Dzień I, 18.07.2020r 

10.00 – 10.15 
Omówienie programu warsztatów, przedstawienie się uczestników 
szkolenia 

10.15 – 11.30 

Przedstawienie metody questingu.  

Wstępna inwentaryzacja zasobów dziedzictwa, ustalenie potencjalnej trasy 
questu  

11.30-11.45 Przerwa 

11.45 – 13.00 

Wstępna inwentaryzacja zasobów dziedzictwa, ustalenie potencjalnej trasy 
questu c.d.  

Praca w terenie: przejście po wytypowanej trasie 

13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa 

14.30 – 16.45 Praca w terenie w zespołach roboczych – tworzenie wierszowanej instrukcji 

16.45 – 17.00 Podsumowanie I dnia warsztatów 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dzień II, 1.08.2020r 

9.00 – 11.00 Praca w terenie w zespołach roboczych – tworzenie wierszowanej instrukcji  

11.00 – 11.15 Przerwa 

11.15 – 13.00 
Opracowanie zebranych informacji z terenu - doskonalenie powstałego 
questu w grupach roboczych: przygotowanie pieczątki, elementów 
graficznych, mapy i zdjęć/rycin do questu  

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 Złożenie całego tekstu questu i wspólna redakcja 

15.00 – 15.15 Przerwa 

15.15 – 16.00 
Prezentacja opracowanego questu 

Metodyka tworzenia questu krok po kroku – podsumowanie warsztatów 

 

Część zajęć podczas szkolenia będzie się odbywała w terenie.  

Proszę pamiętać o wygodnym obuwiu, odpowiednim ubraniu (również 

przeciwdeszczowym)! 
 

 
Prowadzenie:  Barbara KAZIOR, Trener Questingu 
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 

 
Organizator: Rada Osiedla Jazy 
 
 


