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Historia Buczku 
w queście zamknięta

Nazwę tego budynku rebus wnet Ci zdradzi, 
Lecz nadmienić tutaj także nie zawadzi, 
Że w tym magazynie żywność gromadzono. 
Ponadto, masarnię także w nim urządzono. 

Ku okrągłemu placowi idź między drzewami – 
Miejsce po dawnym dworze jest oto przed nami. 
Dworek był parterowy; choć nie grzeszył rozmiarami, 
Ozdobiono go gankiem i tradycyjnymi kolumienkami. 

Do kościoła dworek był frontem zwrócony, 
Jednak w latach 80. został wyburzony. 
Przed domem roztaczał się ukwiecony klomb; 
Zamknij oczy… Widzisz, jak wokół kolumn róże się pną?

Od wejścia wiodła do kościoła kręta aleja grabowa – 
To jedyny element, który do dzisiaj się zachował.
Znajdź drogę wśród grabów i jak niegdyś ziemianie, 
Przejdź do ceglanego kościoła. Tam ostatnie zadanie. 

Świątynia prawdopodobnie w XV w. była zbudowana; 
Jako budowla gotycka, na wschód orientowana. 
Na zewnątrz od strony ołtarza figura  _ _  _  _  _ _ widnieje. 
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Ta część świątyni to prezbiterium. Poznaj jej dzieje.

Pierwotnie kościół czworokątna wieża też zdobiła, 
Która u góry w ośmiobok nagle przechodziła. 
Rodzina Buczkowskich koszty budowy pokryła, 
Czym sobie na krypty pod nawą główną zasłużyła. 

Dawniej pod kościołem tunele wydrążone były, 
Które go z plebanią i Domem Ludowym łączyły. 
W południowo-wschodniej części murów kościoła 
Jest wejście do podziemi, lecz wejść tam nie zdołasz.
Same tunele uległy bowiem zniszczeniu, 
Niewiele jednak wiemy o tym wydarzeniu. 

W 1655 r. podczas Potopu Szwedzkiego,
Kiedy wrogie wojska dotarły już do miejsca tego, 
Ludność Buczku skryła się w kościele... 
Do dziś po kulach z muszkietów dojrzysz śladów wiele,
Na południowej ścianie zobaczyć je możesz.
Popatrz, jak zraniły owo miejsce Boże. 

Gdy nacieszysz się widokiem zabytkowej świątyni,
Odczytaj hasło questu. Aby to uczynić,
Weź litery z zagadek. Zostaniesz poinformowany,
Gdzie (tu w okolicy) skarb questu jest schowany!

Aplikacja „Questy 
- Wyprawy Odkrywców”
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ulotka opracowana przez LGD „Dolina rzeki Grabi”, współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań 

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 

PROW 2014-2020

Tematyka:
Na trasie poznasz najważniej-
sze miejsca historyczne i cie-
kawostki Buczka. Odwiedzisz 
m.in. zabytkowy XV-wieczny 
gotycki kościół, cmentarz, park 
podworski i inne zakątki.

Jak grać?
Udaj się na start. Czytaj wskazówki, 
rozwiązuj zagadki, a na końcu trasy 
otrzymasz hasło prowadzące do 
skarbu – pamiątkowej pieczęci!

60 min
Miejsce startu:
Przy Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu, ul. Szkolna 1 
w centrum Buczku. 
GPS: 51.500421, 19.163788



Dziś ze mną wyruszysz spod budynku dzielnej i ofiarnej 
Naszej buczkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Jesienią  _ _ _ _  roku do życia została powołana.
(Spójrz, data na tablicy została podana). 

Julian Buczkowski, ówczesny dóbr w Buczku właściciel, 
To jej wieloletni dobrodziej, inicjator oraz założyciel.
Na dodatek w latach 30. o tym zdecydował, 
By działkę pod budowę strażnicy straży podarować. 

W okresie okupacji działalność OSP zawieszona była,
Bo we wsi niemiecka straż pożary gasiła. 
W _ _ _ _  roku remizę strażacką całkiem rozebrano, 
A o polskiej straży na jakiś czas prawie zapomniano. 

Aby poznać rok, w którym działy się rzeczy wyżej opisane, 
Wykonaj jedno łatwe dodawanie: 
Dodaj 20 do daty, którą odgadłeś przed chwilą; 
Niechaj cyfry w datach Ci się nie pomylą! 

Niemcy w innym miejscu budynek własny postawili, 
Lecz po wojnie Polacy zaraz go zburzyli. 
Polska strażnica na swoje miejsce po wojnie wróciła 
I od tego czasu chlubą dla wsi była. 

Stań twarzą do tablicy upamiętniającej  _ _  rocznicę
Daty, kiedy postawiono tu pierwszą strażnicę, 
A potem skieruj swój wzrok w przeciwną stronę, 
Niż ta, w którą kask na tablicy jest zwrócony. 

Jeśli widzisz zbiornik wody, w dobrą stronę kroczysz. 
Wnet po lewej podobne do siebie budynki ujrzą Twe oczy.
Ile ich widzisz? Policz i zapisz tutaj: _ _  _   _ . Doskonale! 
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Zapamiętaj tę liczbę, przyda Ci się ona dalej. 

Budynki te, nazywane „bezarabkami”,
Są charakterystycznymi, drewnianymi domkami. 
Niewielkie rozmiary raczej osiągają, 
Czerwone dachy i prostą bryłę mają. 
Podczas wojny w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow je 
zbudowano, 
Gdy Niemców z Rosji, Wołynia i Besarabii tutaj przesiedlano. 

Czy budynki szkolne spojrzenie Twoje przyciągają? 
Teraz młodzi ludzie wykształcenie tutaj zdobywają, 
Kiedyś jednak w tym miejscu było cmentarzysko.
Niedługo już o Buczku będziesz wiedział wszystko!
Cmentarzysko najprawdopodobniej z XI w. pochodziło; 
Jedno z wykopalisk archeologicznych groby tu ujawniło. 
Mężczyzn głowami na wschód w tych czasach chowano, 
A kobiety głową ku zachodowi w grobach układano. 

Przy zmarłych odnaleziono m.in. groty włóczni, toporki,
Ze złotej blachy, bursztynu i krwawnika ozdobne paciorki. 
W pobliżu cmentarzyska odkopano grób odosobniony, 
Ze szkieletem osikowym kołkiem do ziemi przygwożdżonym. 
Zapewne za krwiożerczego wampira została uznana 
Kobieta, która tutaj leży pogrzebana.

Trzymaj się teraz, Bracie, lewej strony jezdni 
I wzdłuż budynków szkolnych rusz do drzew potężnych. 
Droga jest ruchliwa, krocz więc ostrożnie jej brzegiem. 
Podejdź do pierwszego drzewa – to _ _  _  _ , bądź pewien. 
              5
W tej   _  _ _ _    _ _ _  _  _ _ _ _ _ _  ledwie jedna z wielu; 
               7            19
Z tabliczki nazwę odczytasz, drogi Przyjacielu! 
Jest to miejsce bardzo urokliwe i budzące podziw, 
Wpisane do rejestru zabytków i Pomnik Przyrody. 

Przypomnij sobie liczbę, którą zapamiętać miałeś 
I pomnóż ją przez nią samą. Ile otrzymałeś? _  _  _  _ _ _ _ _ 
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Doskonale! Tyle drzew z lewej odlicz i w lewo się skieruj.
Tam obok zwierzęcia przy płocie dzielnie przemaszeruj. 

To nie kot, nie pies, ale  _ _  _  – czy dostrzegły go już Twe 
oczy?       8
Jego obecność znaczy, że właściwą drogą teraz kroczysz! 
Spójrz w górę i wsłuchaj się w szum – to _  _  _ _ _ _  _  _ .  
                    3                   14
Ci smukli towarzysze Twojej drogi robią hałas taki.

Doszedłeś do końca ulicy? W lewo skieruj kroki; 
Przejdź na drugą stronę jezdni i chodnikiem idź szerokim. 
Dotrzesz do miejsca, w którym pomoc zawodowa 
Poratuje każdego, kogo rozboli ząb, serce lub głowa... 

To   _  _ _ _ _ _ _ _  _  _ _    _ _ _  _  _ _ _. Wspaniale
    9                  12         10              zgadujesz! 

Tutaj i tuż obok, gdzie duży zielony plac się znajduje, 
Podczas wojny Niemcy tzw. Sportplatz utworzyli. 
Było tu boisko sportowe z bieżnią, gdzie ćwiczyli.
Działała również obok znana wszystkim świetlica; 

Młodzież wystawiała w niej sztuki. Oglądała je cała okolica. 

Po wojnie mieszkańcy wsi budynki zniszczyli, 
Ale boisko sportowe nienaruszone całkiem zostawili. 

Można tu spotkać grupy grającej w piłkę młodzieży, 
A nazwa Sportplatz do dziś funkcjonuje, uwierzysz?

Idź dalej przed siebie w stronę rozwidlenia dróg, 
Aż ujrzysz znak, który zatrzyma kroki Twoich nóg. 

To  _ _  _   _ ; posłuchaj zatem tego polecenia, 
        21  16

A znajdziesz drogę do Questu zakończenia. 
Rozejrzyj się – cmentarną furtę zobaczysz na przedzie, 

Do której jedna z „zebr” prosto Cię powiedzie. 

Gdy po chwili na teren cmentarza już wkroczysz, 
W kierunku małej kaplicy zwróć kroki i oczy. 

Przy niej pomnik niewielki, biały... A kto pod nim leży? 
To ks. Stanisław   _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ , co szmat czasu 

           17  15                przeżył. 
Był nie tylko kapłanem, ale też  _ _ _ _ _ _  _  _ _  _ . 
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Cmentarz ten tajemnic niesłychanych strzeże!

Możesz dowiedzieć się jeszcze czegoś ciekawego: 
Ksiądz był uczestnikiem Powstania Styczniowego. 

Żołnierzy polskich, niemieckich i austriackich groby 
znajdziesz tutaj 

Z I Wojny Światowej (koniecznie ich poszukaj!). 
Nagrobek Tadeusza Słomiana jest także w zasięgu wzroku; 

Był to żołnierz polski, który poległ 3 września 1939 roku. 
Wtedy również inni pochowani tu wojskowi zginęli, 

Którzy do 10 Dywizji Piechoty Armii „Łódź” należeli. 

Między obeliskiem i kaplicą szukać drogi nie zawadzi, 
Która między grobami do furtki po lewej prowadzi. 

Za nią w prawo. Gdy kamień w murze zmieni się na cegły,
Skręć w lewo. Skarb questu jest już nieodległy!

Zielona ściana drzew wysokich nada Ci kierunek – 
Nie przejmuj się niczym, odrzuć precz frasunek! 

Wstępujesz teraz z Questem do parku gminnego. 
Z głównej alei odbij w ścieżkę w prawo, Kolego. 

Z prawej strony ścieżki górka niewielka przetrwała, 
To ślad po  _  _  _  _ _ _ _ , która tu się znajdowała. 

      6        1


