QUEST
„BŁAŻOWA MOJE MIASTO”
Pośród wzgórz w dolinie Ryjaka ukryte miasto Błażowa
wiele skarbów i niezwykłych tajemnic w sobie chowa.
Chcesz zostać sławnym ich odkrywcą
W trudną trasę wyruszaj szybko.
Bramą do miasta jest na Ryjaku most plastikowy
Ponoć

w Europie most kompozytowy
Popatrz na to dziwo i maszeruj na skarbów łowy.
Idź w kierunku centrum - żołnierzy podziemia ulicą
malownicze wille przy niej cię zachwycą.
Na skrzyżowaniu kieruj się na dziewiątą
Gdy zobaczysz drugi most
co brzegi

Znajdź Krzyż
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I strażnika miasta, a jego pomnik na rogu Plant wyrasta.
Wielki ów monarcha pod Grunwaldem Krzyżaków pokonał
i innych czynów sławetnych dokonał.
Za to mu młodzież w 500 rocznicę bitwy pomnik postawiła,
a będzie to lat temu już siła, czyli?

I o opiekę nad miastem i okolicą kornie go prosiła.
Gdy króla jegomości pożegnasz,
wstąp na świątyni dziedziniec
to Jana Sasa Zubrzyckiego znane dzieło
Nie ma piękniejszych kościołów w okolicy
i cegieł w nim nie policzysz
Portal białym

Bohaterom walki o niepodległość błażowianie go ufundowali
a my chcemy abyście skróty tam zawarte rozszyfrowali

Wracaj skąd przyszedłeś, choć nie po swoich śladach
Po drodze są arkady - ty tam kieruj krok
i uważnie wytężaj wzrok.
Szukaj czegoś, co tu nie pasuje
i uporządkowany wygląd podcieni psuje
Ciepło, ciepło coraz cieplej,
W dużej skrzyni mała skrzynia
W niej pieczęć się chowa
Z napisem „Moje miasto Błażowa”
Uporałeś się zadaniami wszystkimi dokładnie
Nam zaś pogratulować ci wypadnie
Przy okazji poznałeś fragment historii miasta
I mamy nadzieję, ze wyrośnie z ciebie dziejów entuzjasta

wyłożony
spina
Niech nie blednie twoja mina - idź dalej na wprost
Kiedyś Piątkówka przez całe miasto się wiła
I wiele szkód wśród ulic i domostw czyniła.
W 1909 r. błażowianie rzekę ujarzmili
i nowe koryto rzeki i kąpielisko na niej urządzili.
Odtąd rzeka grzecznie wody swoje toczy,
zieleń drzew ją otacza, cieszy wszystkich oczy.
Ty idź prosto główną ulicą - to droga powiatowa,
po obu jej stronach zwarta zabudowa,
obok siebie stoją nowe i stare kamienice,
piękne ich oblicze.
Gdy zobaczysz klomb przy ratuszu, Planty naprzeciwko
i choć to nie zoo – znajdź zebrę!
Bezpieczne przejście znajduje się blisko,
Tam, gdzie kiedyś rynek miasta się znajdował,
dziś na ławeczkach pod drzewem
strudzony wędrowiec się chowa.
Ty nie siadasz, bo zadanie twoje nie skończone

a nad nim napis tymi słowami w łacinie wyrażony

Brawo! Brawo! Questowiczu miły
Nie zabrakło ci hartu ducha, ani siły
Umysł twój bystry i bystre oko
Marzenia spełniaj i mierz zawsze wysoko

MIEJSCE NA PIECZĘĆ
A ty krokami długość świątyni zmierz raz dookoła minimum
Gdy z zadaniem się uporasz , nagrody już bliska pora.
Dłuższy bok świątyni to ok.
metrów
i wyruszaj dalej
Miniesz mały parking pod kościołem
i przejścia bezpiecznego poszukasz z mozołem
Przejdź metrów 50 główną ulicą podejdź pod pomnik
ks. prałata Adolfa Kowala zasłużonego kapłana dla miasta
A już naprzeciwko drugi pomnik wyrasta
Przeczytaj tablicę, aby dowiedzieć
się komu obelisk poświęcony.

NA CZYM POLEGA QUEST?
Wyruszasz w wędrówkę po mieście Błażowa,
w czasie której rozwiązujesz zadania i zagadki.
Na końcu wyprawy czeka na Ciebie skrzynia
skarbów, a w niej pamiątkowa pieczęć.
Odcisk pieczęci w wyznaczonym miejscu
jest poświadczeniem ukończenia wyprawy.

Błażowa moje miasto

TEMATYKA
Wędrujesz głównymi ulicami miasta Błażowa,
odnajdując najważniejsze miejsca tej pięknej
miejscowości. Poznasz również niektóre wydarzenia z dziejów miasta. Opowieść rozpoczyna się
na moście kompozytowym na rzece Ryjak.

CZAS TRWANIA
Przejście całej trasy nie powinno Ci zająć więcej
niż 40 minut.

ORGANIZATOR
Autorem Questu jest Towarzystwo Miłośników
Ziemi Błażowskiej, w ramach projektu Działaj
Lokalnie IX - programu Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności przy współpracy z Ośrodkiem
DL - Generator Inspiracji.
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Autor zdjęcia: Wacław Szczepański - www.waciobird.pl
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W razie pytań, prosimy o kontakt do opiekuna
Questu pod numerem tel.: 607 863 177.
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