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Weź udział w grze miejskiej i uratuj Kraków, zanim woda stanie się legendą!  

Pewnego deszczowego wieczoru odnalazłem na ulicy tajemniczy notatnik. 

Pośpiesznie wyciągnąłem go z kałuży i wcisnąłem za pazuchę. Może uda mi się 

odnaleźć jego właściciela? W domu ostrożnie przeglądałem namoknięte kartki  

z nabazgranymi krótkimi notatkami, adresami, datami i… nazwami rzek. Wyglądało 

to na notatki z jakiegoś śledztwa. Do tego te adnotacje o  „sekretnym źródle”  

i „najpilniej strzeżonej tajemnicy”… Na ostatniej stronie widnieje mapa, na niej słabo 

widoczne punkty i zagadkowy podpis: „Trzeba odkryć prawdę, zanim woda stanie 

się legendą!” Pokusa jest ogromna, jednak sam nie dam rady. Proszę, pomóż mi 

uratować Kraków! 

 

Weź udział w grze miejskiej i uratuj Kraków! 

W grze możesz wziąć udział w dowolnym czasie w okresie wakacji, czyli od 1 lipca do 

31 sierpnia. Sam decydujesz, kiedy dołączyć do gry i jaki czas chcesz poświęcić na 

rozwiązanie zagadki znikającej wody. 

 

Na czym polega gra?  

Zadaniem uczestników gry jest zebranie do „książeczki wodnej” jak największej liczby 

pieczątek, otrzymywanych po wykonaniu zadania w wyznaczonych punktach, 

wykonaniu zadań dodatkowych oraz za udział w wydarzeniach towarzyszących.  

W niektórych punktach ukryte są literki; zebranie ich wszystkich i ułożenie hasła 

pozwoli na odkrycie najpilniej strzeżonej tajemnicy Krakowa oraz zdobycie 

dodatkowych punktów w grze. Wśród osób, które zdobędą największą ilość punktów 

zostaną rozlosowane nagrody, które wręczymy 12 września w Kinie Paradox.  

Szczegółowe informacje o grze, instrukcja jak grać, pełen regulamin gry oraz wykaz 

poszczególnych miejscówek znajdują się na stronie www.woda.edu.pl/krakow. Są 

one dostępne na stronie projektu w zakładce „zadania dodatkowe”. Książeczka 

wodna dostępna będzie do pobrania we wszystkich punktach gry. 

STRONA PROJEKTU 

http://www.woda.edu.pl/krakow/  

 

GRA NA FACEBOOKU: 

https://www.facebook.com/zanimwoda  

 

KONTAKT 

Anna Chomczyńska – koordynatorka gry miejskiej w Krakowie  

tel. 519 326 986 e-mail: anna.chomczynska@zrodla.org.pl 

 

Gra odbywa się w ramach projektu „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd”, 

dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

http://www.woda.edu.pl/krakow
http://www.woda.edu.pl/krakow/
https://www.facebook.com/zanimwoda
mailto:anna.chomczynska@zrodla.org.pl
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WYDARZENIA DODATKOWE 

Co będzie się 

działo 
Gdzie i kiedy Krótki opis wydarzenia 

SPACERY MIEJSKIE 

Zaginione rzeki 

Krakowa – spacer 

dawnym korytem 

Rudawy 

Kiedy?  

sobota 26.07, godz. 11:00  

Gdzie? 

Planty krakowskie – w okolicy 

klasztoru Reformatów (ul. 

Reformacka 4) 

Spacer z przewodniczką Joanną  

Chrostek, prezentujący m.in. 

dawny bieg rzeki Rudawy i jej 

wpływ na kształtowanie się 

średniowiecznego Krakowa. 

Spacer brzegiem 

zbiornika Bagry 

Kiedy? 

sobota 30.08, godz. 11:00-14:00  

Gdzie?  

Zalew Bagry – start: ul. Kozia 22 pod 

siedzibą Stowarzyszenia Ekologia i 

Żagle 

Wraz ze Stowarzyszeniem Ekologia  

i Żagle zapraszamy na spacer 

wokół zbiornika Bagry. Wspaniała 

okazja, aby poznać historię oraz 

walory przyrodnicze tego pięknego 

miejsca oraz miło spędzić czas.  

Dni Otwarte w 

Krakowskich 

Wodociągach 

Kiedy? 

sobota 23.08, godz. 10:00  

Gdzie?  

Zakład Uzdatniania Wody „Rudawa”  

ul. Filtrowa 1 

Krakowskie Wodociągi otwierają 

swoje drzwi dla śmiałków, którzy 

zdecydowali się wziąć udział  

w ratowaniu Krakowa. Wyjątkowa 

okazja, by zobaczyć, jak 

oczyszczana jest woda, oraz by 

zadać ekspertom pytania na temat 

jakości krakowskiej wody.  

OTWARTE WARSZTATY 

Wirtualna woda Kiedy?  

poniedziałek 28.07, godz. 15:00-18:00 

Gdzie? 

Muzeum Etnograficzne, 

ul. Krakowska 46 

WIEK UCZESTNIKÓW: od 14. roku życia 

Każdy produkt, który kupujemy, to 

pewna ilość wody zużytej do jego 

wyprodukowania. Przenieśmy się 

wraz z Polską Akcją Humanitarną 

krainy Ksitsi, gdzie poczujemy się jak 

rolnicy z południowej półkuli i 

dowiemy się, jak ograniczyć swój 

ślad wodny. 

DRZEWO ŻYCIA – 

czyli opowieść o 

wierzbie, 

najbardziej 

mokrym z 

polskich krzewów 

Kiedy?  

środa 23.07, godz. 18:00-21:00 

Gdzie?  

ŻyWa Pracowania,  ul. Bartosza 1 

WIEK UCZESTNIKÓW: powyżej 10. roku 

życia 

Warsztaty w ŻyWej Pracowni to 

okazja, by poznać dawne i obecne 

znaczenie wierzby – najbardziej 

mokrego z polskich krzewów,  

a także własnoręcznie upleść 

wiklinowy koszyk. 

 

Na wszystkie wydarzenia towarzyszące obowiązują zapisy, o których będziemy na bieżąco 

informować na stronie projektu oraz na fanpage’u gry na Facebooku.  

 
 


