
Wstęp dla uczestników
Kiedy ponad tysiąc lat temu powstawała Polska, razem z nią powstał Matecznik.

Matecznik jest wielką, mityczną krainą polskich legend, symboli i duchów, światem istniejącym, choć 
niematerialnym, trwającym tuż obok nas, lecz na swój sposób zamkniętym. Jego mieszkańcy od stu-
leci trwają dzięki polskiej pamięci, którą się żywią, i bez której zapominają, kim są. 

Bramą, przez którą pamięć pokoleń trafia do Matecznika, jest Wielka Pieczęć. Gdy jednak pamięci 
brakuje, mieszkańcy Matecznika słabną, zapominają, kim są, bledną, aż w końcu… znikają. Przez 
wszystkie dotychczasowe lata zawsze znajdowała się grupa odważnych dziewczyn i chłopaków, któ-
rzy odnawiali jej energię. Dziś tymi śmiałkami jesteście Wy. 

Podróżnicy!
Kraina jest pełna wielkich i małych wspomnień i znaków. Kiedy wyruszycie w głąb Matecznika, spo-
tkacie w nim szereg postaci uosabiających ważne polskie symbole i opowieści – niektóre pochowały 
się przed Wami, inne załatwiają właśnie własne sprawy albo są zajęte swoimi sprawami… Nie spo-
tkacie mistrza Jana z Czarnolasu, bo ucztuje z królem, księżniczka Wanda opala się pod Wawelem, 
a niedźwiedź Wojtek zaszył się gdzieś na zimę i wróci dopiero wiosną. Nie przejmujcie się tym, gdyż 
czekają na Was Borowik Prawdziwy, królowa Bona i Adam Mickiewicz we własnej osobie!

Wszyscy mieszkańcy Matecznika są jednak osłabieni, potrzebują Was i Waszej pamięci. Każda po-
stać da Wam zadanie, które pomoże mieszkańcom Matecznika odzyskać siły. Po wykonaniu zadania 
początkowego wybierzcie, w którą stronę krainy chcecie się udać i zeskanujcie odpowiedni kod po-
czątkowy jednej ze ścieżek (1,17,31,47,61). 

Pamiętajcie, że do wykonania macie także zadania wiedzowe Wielkiej Pieczęci (76-100) niezależnie 
od zadań ścieżkowych. 
Do dzieła!

Zadanie początkowe:
Wymyślcie nazwę Waszej drużyny, następnie wybierzcie jeden obraz Jana Matejki i zrekonstruujcie 
go. Zróbcie zdjęcie i wrzućcie na Instagama i/lub Facebooka z nazwą waszej drużyny i #BarwyWspólne 
#matecznik #nck
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