Hasło questu

OBIEKTY:

SZKOŁA
KLASZTOR
KOŚCIÓŁ FARNY
DOM KULTURY
BIBLIOTEKA
MEMORIAŁ
RYNEK

PLAN MIASTA - SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
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miejsce na skarb
Opiekun questu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Sędziszowie Małopolskim,
ul. 3-Maja 36, 39-120 Sędziszów Małopolski
Autor tekstu questu:
Benedykt Czapka
Quest można pobrać w następujących lokalizacjach:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Sędziszowie Małopolskim, ul 3-Maja 36
do pobrania www.mgoks.pl, zakładka QUEST
Urząd Miejski, Ratusz, ul. Rynek 1
Klasztor oo. Kapucynów, ul. Jana Pawła II 42
(na furcie klasztornej)
W tych miejscach można także uzyskać skarb
pamiątkową pieczęć.

QUEST
WYPRAWA ODKRYWCÓW

SĘDZISZOWSKIE
DROGI DO NIEPODLEGŁEJ
Tematyka
Podczas questu poznasz dzieje Sędziszowa Małopolskiego
i jego mieszkańców w okresie walki o niepodległość
Polski (1914-20). Odwiedzisz także obiekty, upamiętniające
mieszkańców miasta i okolicy, zasłużonych w walkach
o wolność Ojczyzny.

Gdzie to jest
Sędziszów Małopolski położony jest w województwie
podkarpackim, 25 km na zachód od Rzeszowa. Przez
miasto przebiega droga nr 94, linia kolejowa Kraków
-Przemyśl oraz autostrada A4.

Jak szukać skarbu
Grać można zawsze. Uważnie czytaj tekst i podążaj za
ukrytymi w nim wskazówkami. W odpowiednich miejscach
tekst należy uzupełnić, by rozszyfrować końcowe hasło,
które doprowadzi Cię do skarbu - pamiątkowej pieczęci.
Niezbędne informacje znajdziesz na mijanych obiektach
oraz na tablicach oznaczonych logo Questu
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W grodzie rycerza Sędzisza serdecznie witamy

W barokowych murach ojciec Zelek działał

Ulicą Jana Pawła na zachód się kieruj

I na pieszą wędrówkę miło zapraszamy

I mieszkańców miasta w podziemiach ochraniał

Miniesz Rynek, dwa mosty, oraz ludzi wielu.

Historyczne zakątki i mieszkańców sprawy

Kapelan Legionów, o. Kosma _Lenczowski
_________

A przed Domem Kultury, rzecz nie byle jaka -
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Pozna z radością każdy, kto wiedzy ciekawy.

Dbał o wiarę żołnierzy i ratunek boski.

Krzyż ku czci i pamięci Papieża Polaka

Wyprawy start na Rynku, sercem miasta zwanym

Dawną ulicą Pańską, teraz Jana Pawła II

Z ulicy 3-Maja skręć w prawo, w Fabryczną

_ _ _ _ _ na wschód skierowanym
Zadumaj się nad Orłem

Udaj się w kierunku kościoła farnego

__________
Gdzie upamiętniono Armię Ochotniczą

Stanął na cokole nasz symbol wolności,

Który z fundacji Potockich i planów Tylmana

Która w roku dwudziestym, z bojowym zapałem

W stulecie odzyskania polskiej państwowości.

Trzy wieki temu wzniesiony, by uwielbić Pana

Przepędziła z Polski bolszewicką zgraję.

Podążaj w kierunku przez orła wskazanym

Wejdź na plac kościelny i zamknij powieki

Gdy poniosą cię nogi do Miłosierdzia Bożego

Dotrzyj do budynku szkoły murowanej

Ujrzysz wydarzenia już sprzed ponad wieku:

Ujrzysz Memoriał oﬁar reżimu sowieckiego.

I przenieś się w czasie, wolno, krok po kroku

Gromadzi się tutaj młodych strzelców wiara

Męstwem i odwagą w boju się wsławili

Aż do tysiąc dziewięćset czternastego roku

By wraz z Legionami iść pokonać cara

Życie swe ojczyźnie na _Sybirze
_ _ _ _ _ _ poświęcili.
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_ _ _ _ _ _ młodych błogosławi
Tu prałat _Sapecki

Czas naszej wędrówki dobiega już kresu

Kaganiec oświaty przed młodzieżą nieśli

Zanim do Krakowa koleją wyprawi

Pora wrócić na Rynek, miejsce interesów

Gdy wybuchła wojna i potrzeba chwili

Stamtąd z gen. Hallerem i II Brygadą

Od czasów Jagiellonów, handel i rzemiosło

Zaciąg do Legionów w mieście prowadzili

Walczyć z Rosjanami przez Karpaty jadą.

Kwitły, a miasto w siłę i potęgę rosło.

Skieruj się na wschód, ujrzysz gmach prastary

Zanim z dalszą wędrówką się zmierzysz

_ _ _ _ _ _ _ _ _ dom – ostoja wiary
To Braci Kapucynów
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Wstąp na dziedziniec klasztorny, poznaj braci dzieje

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jerzy
Spójrz na postać kapłana – _Popiełuszko

Już przeszło pięć wieków miasto dumnie stoi
Pamięta Potockich w kontuszu, Odrowążów w zbroi

Patron Solidarności, oﬁara bezpieki

Czterech tysięcy metrów przebyłeś odległość

Co w czasach I wojny dawali nadzieję.

Błogosławiony teraz, zawsze i na wieki

_______
Tutaj Jan _Młynarski
_ _ _ _ _ _ _ _oraz Karol _Szewczyk
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
By na cokole znaleźć słowo _NIEPODLEGŁOŚĆ
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Donansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

