Historia niejednego cudu w tym opracowaniu się znajduje,
A odkryć je może ten kto w rymach i zagadkach się odnajduje.
Wiele ich na kartach mojego opracowania wkrótce znajdziecie,
Dzięki czemu wspólny czas zwiedzania miło zagospodarujecie.
Nie będę przedłużał zatem początku tej wyjątkowej przygody,
Zapraszam na miejsce startu niezależnie od dzisiejszej pogody.
A gdzie ono się znajduje to Ci stopka questu podpowiada,
A rysunek poniżej zamieszczony dodatkowo je zapowiada.

Jedyne zaś zadanie, które tutaj dla Ciebie wytypowałem,
Starannie obok zamieściłem, a wcześniej narysowałem.
Wśród wszystkich obiektów odnajdź ten z sąsiedniego rysunku,
A uzupełnieniem jego opisu mam nadzieję, że nie przysparzam Ci frasunku.
II _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Znajdujesz się na terenie rynku czudeckiego
W 2021 roku generalnie zrewitalizowanego,
Jednak nie czas na dokładne się z nim teraz zapoznawanie,
Bo pora odszukać pewien obiekt na jego dalszym planie.
Patrząc twarzą na zegar dla mieszkańców czas odmierzający,
Za lewą ręką obierz kierunek w stronę kościoła zmierzający.
Główną ulicą w jego kierunku około 140 metrów się kieruj,
Podziwiając przepiękne czudeckie zabudowania śmiało maszeruj.
Na teren przykościelny jedną z bram w murze możesz się dostać,
A ja sprawdzę, czy pierwszemu z zadań w queście uda Ci się sprostać.
Kościół Świętej Trójcy, przed którym obecnie Twa osoba się znajduje,
Od XVIII wieku na tym terenie wiernych z okolicy w swe mury kieruje.
Jego powstanie było z pewnym dziedzicem czudeckim związane,
Jako wotum wdzięczności za cud uzdrowienia wybudowane.
Jakie ów dziedzic nazwisko nosił zdradzają mury kościoła,
Brawa dla tego, kto ten napis znaleźć i spisać poniżej zdoła:
________ __ _______ __________
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A.D. _ _ _ _

Brawo, pierwsze zadanie trudnym raczej nie było
I rąbka tajemnicy o historii tego miejsca przybliżyło.
Sam kościół i jego otoczenie jednak więcej tajemnic ukrywa,
Warto sprawdzić jaka historia w katakumbach się skrywa.
Jednak, gdy ochoty nabierzecie na dalsze Czudca zwiedzanie,
Polecam w stronę Dróżek Maryjnych szybkie kroków skierowanie.
Wejście na ich teren przy ul. Kościelnej bezpośrednio się znajduje,
A tabliczka na ogrodzeniu na pewno odpowiednio Cię tam skieruje.
Ulica ta bezpośrednio przylega do murów ogrodzenia kościoła
Więc każdy sobie z orientacją w terenie poradzić na pewno zdoła.
Wybrukowaną aleją prosto przed siebie za bramą się kieruj,
Żwawo pod lekkie wzniesienie z ochotą prosto maszeruj.
Na budynku odnajdziesz dokładną rozpiskę tego założenia,
Jego ogrom może u niejednego z Was wywołać lawinę zdumienia.
Poświęć zatem w tym miejscu swój cenny czas na kontemplacje,
Zadumę, nostalgię, chwilę refleksji, nie zaś nadmierne gestykulacje.
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Gdy już zwiedzisz cały obszar tego wyjątkowego założenia,
Zapraszam na ul. Kościelną i do dalszego zwiedzania powrócenia.
Kieruj się nią aż dotrzesz do północnej części rynku czudeckiego,
W której dojrzysz zabytkowy obraz pewnego układu urbanistycznego.
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Małomiasteczkowa, drewniana, XIX- wieczna zabudowa,
Wskazuje jak ważna w historii Czudca jest kultura ludowa.
Domki fasadami zwrócone w stronę rynkowego założenia,
Zachęcają podróżnych wobec upływu życia do zastanowienia.
Jednak dla questu potrzeb inną funkcję te budynki spełniają,
Ponieważ dalszy kierunek Twojej wędrówki wyznaczają.
Zaraz za nimi na lewo w ulicę bezpośrednio skręcić należy,
A na tym byś to poprawnie wykonał bardzo mi zależy.
Na rogu przy kolejnym rozwidleniu powyższy budynek się znajduje
I na lokalizację Izby Pamięci i pewnej innej instytucji wskazuje:
______ __________ _________
4
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Następnie spójrz na kolejny rysunek i odszukaj go w terenie,
Bo wskazuje on na innej kulturalnej instytucji istnienie.
Ośrodek Kultury w Czudcu w bliskiej okolicy się znajduje
I aktywne formy uczestnictwa w kulturze od lat kreuje.
Powstanie tego opracowania to również ich inicjatywa,
A nowa siedziba w pobliskim „centrum” się skrywa.
Pod jaką nazwą dokładnie to miejsce obecnie funkcjonuje,
To napis na murze i dobrze znany herb miejski wskazuje:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
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_

Obiekt już zapowiadają widoczne drzewa w oddali,
Chwała zarządcom, że ten widok po dziś zachowali.
Pozostawiając za sobą stację i inne zabudowania,
Zachęcam do pewnego przystanku odszukania.

Jakie zaś tajemnice skrywa wspomniane wzgórze zamkowe?
Czy zachowały się na nim ślady ówczesnych czasów unikatowe?
O tym dowiecie się z kolejnych linijek questu mojego,
Specjalnie dla Was w tym celu skrzętnie spisanego.
Ja zaś teraz pokażę Ci kościółka bezpośrednie otoczenie,
Chcąc ukazać pewne rzeczy poprzez ich mocne uwidocznienie.
Obiekt okala teren rozległy, na którym widać ślady historii,
A szum drzew, śpiew ptaków wraz z wiatrem tworzą nuty melodii.

Zwiastuje on miejsce, z którego Twoim oczom brama się ukaże,
A za nią przepiękny park oraz budynki – to właśnie się Wam pokaże.
Jednak ważne byście mijając bramę już uzupełnienia dokonali
I poprawnie nazwę witającego Was miejsca skrzętnie zapisali.
______ _____ _ ______

Skupmy się jednak w tym miejscu na ważnych poszukiwaniach,
Które pozwolą nam zgłębić się w informacjach i opowiadaniach.
Poniżej następna z zagadek, która z dwóch elementów się składa,
A jej rozwiązanie kolejne wiadomości z historii Czudca układa.
Dwa pomniki nagrobne w bliskim otoczeniu się znajdują,
A które? To dokładnie sąsiadujące z nimi rysunki odwzorowują.
Odnajdź je czym prędzej w najbliższym terenie,
Bo one pozwolą na opisów przy nich uzupełnienie.
________
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Brawo, oficjalnie teraz przez bramę wejść możecie
I w rozwiązaniu kolejnej zagadki na pewno mi pomożecie.
Poniższy budynek już na horyzoncie Waszym się znajduje,
A liczba okien w nim istniejących mnie właśnie interesuje:
__________
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Super widzę, że to zadanie trudnym się nie okazało
I Twoje wnikliwe oko szybko wynik poprawny zrachowało.
Zatem teraz zamiast w górę będzie należało spojrzeć pod nogi,
Aby odnaleźć na dziedzińcu w kostce poniższy obrazek mój Drogi.

_______
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_

____ __ _______
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (…)
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Żona Walerya i córka Karolina (...)

2

Kultura Judaizmu i historyczne budynku przeznaczenie,
Macewy i inne artefakty to będzie dla Was pewne zaskoczenie.
Jeśli zatem godziny otwarcia obiektu na to dziś pozwalają,
To historia tych ziem i moje słowa do jego odwiedzin Was zachęcają.
Poświęć więc chwilę na podróż w czasie i wiedzy swej poszerzenie,
Na dokładne losów mieszkańców, kultury i zwyczajów zrozumienie.

_______

Obiekt ten „nowym” przez miejscową ludność jest zwany,
Ponieważ został na miejscu ówczesnego, drewnianego wybudowany.
Pierwotne założenie w XIV wieku zostało w ten krajobraz wpisane
I mogło być z przeciwnego wzgórza zamkowego podziwiane.

__________
18

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
5

Następnie nie rezygnuj z obranego w tę ulicę marszu kierunku,
Jednak pamiętaj, że obecnie nie poprowadzę Cię w stronę posterunku.
Na wzgórzu wkrótce kolejne wyjątkowe miejsce Ci się ukaże,
Kościółek św. Marcina i okalający go cmentarz się Wam pokaże.

Tu złożone są zwłoki
________ ______
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_ _ _ _ _ _ _ (…)
Którego nieodżałowany zgon (...)
Jeśli zaś informacje, które zdobyliście i zapisaliście powyżej,
Nie do końca pozwoliły historię tych rodów poznać bliżej,
To zachęcam Was do ich niezwykłych dziejów poznania,
A w tym celu do wizyty w bibliotekach i książek przestudiowania.

Na tym rysunku jednak pięć elementów za wiele się pojawiło,
A Twym zadaniem jest ukazać co mojemu grafikowi się przyśniło.
Wykreśl czym prędzej zatem z ilustracji niepotrzebne elementy,
A kolejne, czekające zadania niech będą częścią do tego zachęty.

Teraz jednak czas zmierzać w dalszą trasę przez quest wytyczoną,
Wzdłuż ogrodzenia kolejnego cmentarza w górę ulicy poprowadzoną.
Ulica Grabieńskich po około 100 metrach ukaże pewne odbicie,
Dzięki czemu zgodnie z przepisami ruchu w ul. Łączną skręcicie.

Jeśli zaś będziecie po tym wyzwaniu szukali odpoczynku,
To zapraszam Was na niejedną ławkę na chwilę spoczynku.
Nie zapominajcie jednak, że to teren zespołu dworsko-parkowego
W skali nie tylko Czudca, ale i okolicy bardzo unikatowego.
Samo założenie i budynki, aż połowy XVI wieku sięgają,
Jako skarbiec, dwór, czy też rządcówka się Wam kłaniają.
Spójrzcie również na okalający je wiekowy park krajobrazowy,
Obecnie odnawiany, lecz zachowujący swój charakter wyjątkowy.

Ona doprowadzi Was po chwili do kolejnego rozwidlenia,
Nakazując za tyłem budynku szkoły w prawo do skręcenia.
Następnie kierujcie się wprost do głównej wojewódzkiej drogi,
Numerem 988 nadanym być może również dla przestrogi.
Ulicą Rzeszowską na terenie Czudca jest ona nazywana
I jako jeden z głównych traktów w nim też jest używana.
Gdy już na chodnik wzdłuż niej biegnący dotrzesz,
Skręć w lewo, bo kolejnemu założeniu się nie oprzesz.

Gdy zaś odnowicie sił Waszych pokłady,
To mam dla Was kolejne ważne porady.
Obiekt opuścić tą samą wysoką bramą należy,
Bo myślę, że na ukończeniu questu Wam zależy.
Ważne jest byście dróżką w stronę przystanku nie zmierzali,
Ale tą drogą na wprost bramy i wzdłuż ogrodzenia się kierowali.
Doprowadzi Was ona ponownie do głównej czudeckiej drogi,
A dalej w stronę widocznego przejścia niech kierują Was nogi.

Za przejściem w prawo jednak pamiętajcie, aby skręcić,
Możecie tu również tempo swego marszu trochę podkręcić.
Cofając się nieco wkrótce skierujecie się w sąsiednią ulicę,
Która prowadzi dołem pod widoczną Wam w górze obwodnicę.

Herb „Nałęcz” wskazuje na fundatorów tego wyjątkowego pomnika,
Który od 1752 roku sprzed oczu mieszkańców tych ziem nie znika.
Zatem pora na odszukanie odpowiedzi na ważne przesłanie:
„JANIE (…) _ _ _ _ _ _ HONORU, BROŃ _ _ _ _ _ _ _”
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Kontynuujcie swoją wędrówkę tą ulicą asfaltową,
A moje wskazówki ponownie za moment Wam pomogą.
Przy ulicy, przy pewnym dróg utwardzonych rozwidleniu,
Obok zamieszczony pomnik zlokalizujesz w oka mgnieniu.
Przy nim będziesz musiał podjąć również niezwykle decyzję ważną,
Dla niektórych błahą, dla innych wręcz przeciwnie – bardzo odważną.
Musisz zdecydować, czy quest kontynuujesz bez punktu dodatkowego,
Na pobliskim wzgórzu w roli ruin zamku na Ciebie oczekującego.
Jeśli chcesz odnaleźć w pobliskim lesie wspomniane ruiny,
Musisz skręcić na Most Niepodległości bez innej przyczyny.
Zaraz za nim skręcić ostro w górę należy ścieżką na prawo
I wąskim wąwozem poruszać się śmiało i bardzo żwawo.
Na swej trasie tabliczkę wskazującą to miejsce pewnie napotkacie,
A następnie z radością rodzinie i znajomym opowiecie co tu spotkacie.
Ruiny skrzętnie w lesie obecnie są po dziś dzień nadal ukryte,
Przez co olbrzymia radość w Was się pojawi, jak zostaną odkryte.
Jeśli zaś czujesz, że Twe siły dzisiaj na tę wędrówkę nie pozwalają,
Spokojnie ruiny na pewno na Ciebie następnym razem tam zaczekają.
Tak jak i ja na Ciebie cierpliwie przy poprzednim monumencie oczekuję
I do rozwiązania na kolejnej stronie, słownej zagadki Cię nawołuję.
Na wysokim postumencie figura św. Jana Nepomucena się znajduje,
A poniżej niej herb jednego ze szlacheckich, polskich rodów się maluje.

stopka

Obiekt, który na końcu ulicy po prawej tuż przy drodze się znajduje,
Na swą dawną funkcję swym kształtem i nazwą ulicy przywołuje.
Choć obecnie obiekt nie wygląda na zagospodarowany,
Warto dowiedzieć się z jakimi funkcjami był związany.
Przechodniów spotkanych o to zapytać również możecie,
Dzięki czemu kolejną z zagadek już wkrótce rozwiążecie.
Jednak, aby tego dokonać warto na rynek wreszcie się dostać,
Lecz co należy zrobić, aby temu zadaniu i orientacji w terenie sprostać?
Tuż obok Was główna, znana już ulica Rzeszowska przebiega,
Czy Wasz czujny słuch i sprytne oko już ją w otoczeniu dostrzega?
Jeśli tak, to dokładnie kierunek lewy na niej obierzcie
I chodnikiem bezpiecznie wzdłuż niej powoli się spieszcie.
W wędrówce tej wytypuję jedynie jedno proste raczej zadanie,
Pewnego obiektu i stojącego przed nim pomnika zlokalizowanie.
Następnie uzupełnienie dwuwyrazowego widocznego na nim napisu,
A poniższe kreski służą do jego wręcz bezbłędnego zapisu:
_______ _______
Brawa, brawa Wam się tutaj należą i wielkie gratulacje,
Choć myślę, że już czekacie na obiad albo i pyszne kolacje.
Zatem nie będę już przedłużał i zmierzajcie dalej w stronę rynku,
Bo tam jest miejsce mety, a zatem i ostatecznego odpoczynku.

Początek Questu:

ul. Rynek, 38-120 Czudec
Długość trasy:

Jednak nie sądźcie, że na tym kończymy Czudca poznawanie,
Bo mam dla Was jeszcze przygotowane niejedno zadanie.
Gdy dotrzecie ponownie na rynek podziwiać na nim możecie wiele,
Więc śmiało maszerujcie i odkrywajcie go Drodzy Przyjaciele.

ok. 4km

Czas przejścia questu:

ok. 2,5 godz. (w zależności od poświęconego czasu na zwiedzanie

każdego z poszczególnych, wytypowanych w queście obiektów
może on ulec znacznemu skróceniu lub też wydłużeniu)

Wariant poruszania się po trasie questu:

pieszo

Marta Tabaczyńska-Latocha

Jeśli już odpowiedź poznaliście również i na to zadanie,
To pora żebyście przygotowali się na dłuższe spacerowanie.
W stronę rynku i jednocześnie mety już teraz zmierzamy,
Ulicą św. Jana za kierunkowskazem bezbłędnie tego dokonamy.
Następnie przy pierwszym rozwidleniu w ulicę Młyńską skręcimy,
Bo na jej końcu po prawej kolejny obiekt wkrótce zobaczymy.
Lecz wcześniej gdy trafimy już na Młyńskiej na kolejne rozwidlenie,
Ostrzegam, że złym pomysłem byłoby w lewo w uliczkę skręcenie.
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Super, zatem pora na ostatnie już dzisiaj zadanie,
Nazwy wspomnianego wcześniej budynku uzyskanie.
Bezpośrednio na szyldzie tego obiektu się ona znajduje,
Zaś dla mieszkańców zapewne niejedno wspomnienie przywołuje.
__________
16

Tak właśnie tę nazwę budynek ten od dawna nosi,
Jednocześnie o pamięć na kolejne lata Was prosi.
Ja zaś niestety będę musiał pożegnać się już z Wami,
Z moimi ukochanymi w zwiedzaniu Towarzyszami.

Ilustracje i grafika:

Mariola Nowak

Pomnik wyjątkowego Polaka, czy też kamienna studnia –
Przepięknie się prezentują wieczorem, a także do południa.
Wyjątkowa zaś otwarta fontanna, co kolorów mnóstwo prezentuje,
Na długo w pamięci każdego podziwiającego ją się zapisuje.
Wasze ostatnie zaś zadanie dotyczyć jednak będzie czegoś innego,
Pewnego budynku wyjątkowego oraz pomnika kamiennego.
Oba te obiekty kolejno zostały przez grafika odwzorowane,
Mam nadzieję, że bez trudu w przestrzeni zostaną odszukane.

historia niejednego cudu

Usiądźcie teraz spokojnie sobie na jednej z ławeczek,
A używając, ołówków, długopisów, a może i kredeczek.
Uzupełnijcie zatem dokładnie ostatnie zadanie,
Którym jest hasła końcowego poprawne odczytanie.
Hasło to stanowi niezwykłą dla każdego czytelnika ciekawostkę,
A może również dla niektórych stanowić dość trudną zagwozdkę.
Zatraćcie się zatem w legendach miejscowych i dalszych poszukiwaniach,
Szukajcie informacji o tej mieścinie w dostępnych o niej opracowaniach.
Pamiętajcie również, że ta „mała ojczyzna” jest wyjątkowa,
Jedynie nieco kapryśna, gdy czasem coś przed Wami chowa.
Dlatego wytrwałością i ciekawością wykazywać się należy,
Dbając o wspólne dobro mieszkańców, dzieci oraz młodzieży.

hasło końcowe

6

Gdzie to jest?

Tekst, koncepcja i opieka merytoryczna:

3

Questing

Wspomniany pomnik przypomina o ważnej dla Polski dacie,
Czy prawidłowo ją z kamiennego postumentu odczytacie?
Przypomina ona o setnej, pewnego wydarzenia rocznicy,
Przywrócenia pewnej „wolności”, nie zaś wybudowania kamienicy:
„(…) ODZYSKANIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _”

CZUDEC – nazwa miejscowości
według legendy pochodzi od słowa
„_ _ _”, który był związany bezpośrednio
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