
Tajemne ścieżki miast
Lądek Zdrój

Wielce Szanowny Wędrowcze!

Jeżeli właśnie czytasz te słowa, ręką mą starą dziś już pisane, niechybnie znaczy to, żeś został do-
puszczony do poznania pewnej mądrości. Myśl ta przednia przyświecała mi zawsze, będąc w efekcie 
przyczyną sukcesów poczynionych dla dobra tej okolicy. Jej treść ukryta jest w kurorcie i czeka dziś na 
Ciebie. Tobie bowiem powierzam jej odszyfrowanie. Dzięki temu mam pewność, że motto to godnych 
spadkobierców otrzyma.

Marianna Orańska

PS. Do pomocy widok lądeckiego zdroju załączam, pewne punkty na nim kreśląc - tylko niektóre 
dobre miejsca wskazują. Pamiętaj! Uważnie czytaj zagadki i wszystkie załączone podpowiedzi. Dzięki 
temu masz pewność, że nie pomylisz drogi i niczego nie przeoczysz!

w ponumerowane pola wpisuj 
litery, które udało Ci się 

rozszyfrwać wg podanych kluczy

Abyś Wędrowcze mógł podążać tropem myśli ukrytej, musisz posiadać telefon komórkowy (smartfon) z aktywnym dostępem 
do sieci Internet. Twe urządzenie winno posiadać także zainstalowaną aplikację, umożliwiającą skanowanie i odczytywanie 
kodu QR. Twój telefon nie posiada takiej aplikacji? - nic nie szkodzi! Wystarczy, że połączysz się poprzez Internet z naszą 

stroną http://www.ladekzdroj.pttk.pl/gra i z pomocą umieszczonych tam odsyłaczy, będziesz mógł pobrać bezpłatną aplikację  
dla swego telefonu. Przy okazji sprawdzisz, czy Internet w Twym urządzeniu działa poprawnie...

Pamiętaj! Kiedy już poprawnie zainstalujesz niezbędną aplikację, zaopatrz się jeszcze w coś do pisania. 
Długopis lub ołówek nie raz okażą się przydatne!

Zainteresowany?
Zeskanuj więc 
telefonem swój 

pierwszy kod QR  
i ruszaj w drogę!
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Miejsce na pieczęcie Pomysł, opracowanie i uruchomienie gry: Grzegorz Szczygieł, 
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