Hasło questu:

Tuż obok kolejny ptak się ukazuje,
Który tradycjom legendarnego rodu hołduje.
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Po przeciwnej stronie wielki z pięter kram –
Wykwit PRL-u, stary _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Tuż za rogiem odbij zaraz w prawo
I idź chwilę prosto – o, tak właśnie, brawo!
Szukaj drzwi czerwonych aż sześciu,
Skręć w ich kierunku i ruszaj ku wejściu.
Przekrocz teraz bramę i idź do budynku żółtego,
Wisi tam niewielka tablica koloru złotego.
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Historia Łasku
w tablicach ujęta
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Miejsce na skarb:

Tekst w czterech językach jest napisany,
Zamordowanym Żydom z 1942 roku jest ofiarowany.

Zawróć teraz z obranej drogi,
Niech Cię na prawo prowadzą nogi.
Potem znów w prawo się skieruj
I prosto żwawo maszeruj.
Za płotem dwa symbole są postawione,

Konsultacje i opracowanie graficzne:
Adam Jarzębski, Anna Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji
program „Questy – Wyprawy Odkrywców”

Już zmierzasz do końca swej podróży,
Zobaczysz zaraz kościółek nieduży.
W 1666 roku go zbudowali
Z potężnych modrzewiowych bali.
Ołtarz, chrzcielnica i ambona to osobliwość niemała,
Gdyż muszelkami ich powierzchnia zdobiona jest cała.
Obecnie funkcję kościoła garnizonowego pełni,
Lecz przychodzą do niego nie tylko wojskowi wierni.
Po prawej stoi niewielka dzwonnica,
W jej pobliżu skrywa się Twoja tajemnica.
Będziesz miał z Questu wspaniałą pamiątkę.
Gdy przybijesz na ulotce schowaną tu pieczątkę,
Niewielką skrzyneczkę znajdziesz – i po kłopocie.
A jest ona [czytaj hasło]:

Więcej questów
w Dolinie Grabi:
www.dolinagrabi.pl

Aplikacja „Questy
- Wyprawy Odkrywców”
iOS

Minąłeś już pocztę, gdzie listy się śle,
Teraz szukaj furtki, która róże ma w tle.

10 17

Opiekun questu:
Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
tel. 43 675 35 27, e-mail: biblioteka_lask@wp.pl

Android

Które z morzem są kojarzone: _ _ _ _ _ _ _
				

Autorzy questu:
Magdalena Binkowska i Anna Sobczak wraz z grupą w składzie: Bożena
Trocka-Dąbrowa, Beata Mielczarek, Ludmiła Oleksiak, Wojciech Tuszkiewicz,
Monika Koziróg, Marta Kulczyńska, Iwona Słobodzian, Bartosz Skurpel,
Małgorzata Nowakowska, Joanna Gajda, Marcin Dybalski, Magdalena
Kelnerowska

fot. W.Witoński

W jidysz, hebrajskim, _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9
języku wyrazy pisane, 6		
By te wydarzenia nie zostały już nigdy zapomniane.
Kiedyś w tym miejscu synagoga stała,
która jako rzeźnia dla koni też funkcjonowała.
Po wojnie nabożeństwa Żydzi tu odprawiali,
Później ten budynek wandale zdemolowali.
Lecz nadal modły w świątyni się odbywały,
Do chwili, gdy władze Izraelitom gmach odebrały.

Tematyka:
Quest oprowadza po ważnych
miejscach dla historii Łasku,
którą przybliżają liczne tablice
pamiątkowe – świadectwa bogatej przeszłości miasta.

Miejsce startu:
50 min

„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

Jak grać?

Wejście do Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku ul. 9 Maja 6.
GPS: 51.590473, 19.133176

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

Witaj, Wędrowcze, w naszym pięknym mieście!
Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Queście.
Ten ciekawy szlak wyznaczają tablice,
Którymi ozdobione są Łasku ulice.
Opowiadają one naszego grodu dzieje.
Chcesz je poznać? Ruszaj na łaskie aleje!

Idź dalej prosto do budynku, co za metalowym płotem;
Dojrzenie na nim tablicy nie będzie wielkim kłopotem.
W tym właśnie domu urodził się znany poeta, a także satyryk,

Cisza jest we mnie, a gwiazdy nad ciszą,
Tak płyną godziny i rzeki.
Niech nietoperze zawile piszą
Księgę tej nocy dalekiej...

_____ _ ___
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Stań teraz tyłem do drzewa mozaiką zdobionego
I ruszaj żwawo w kierunku pasiastego „zwierzęcia
drogowego”.
Idąc na wprost, spójrz – po lewej stoi drewniana chatka
W pobliżu nowoczesnego rynku, to nie lada gratka!
(By ją znaleźć, szukaj wzrokiem dachu trójkątnego –
Podpowiedź pozwoli na odnalezienie domu właściwego).
Naprzeciw niej budynek wznosi się niemały.
Wypatruj na ścianie ptaka – to _ _ _ _ _ biały.
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Był to niegdyś magistrat, gdzie włodarze obradowali.
Gmach łączył różne style, więc eklektycznym go nazwali.
Szukaj teraz na ścianie kolejnej okazałej tablicy,
Która mówi o nadaniu praw miejskich naszej okolicy.
Przywilej ten pewien król miastu podarował,
Który z Krzyżakami zawzięcie wojował:
_ ________

5			

_____ _ __
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Skręć w prawo, a potem idź prosto przez chwilę,
A ja Ci historią nową wędrówkę umilę!
Wkrótce ujrzysz tablicę śrubami przymocowaną,
W hołdzie zasłużonemu lekarzowi darowaną.
Był to człowiek sławetny, kapitan rezerwy
_ ______

1		

__ _ ______
12

Działał na rzecz Polskiej Siły Zbrojnej podczas okupacji
hitlerowskiej.
W Zgierzu 20 marca 1942 roku rozstrzelany
Podczas masowego mordu, który współcześnie
__ _ _____ _
4

11

_ _ _ jest nazywany.

14

Porachować musisz wszystko według dat.
Najbardziej matka nad chłopcem się lituje,

Kogo jednak w gronie żałobników brakuje? _ _ _ _

fot. W.Witoński

________

Miał na imię _ _ _ _ _ _ i zmarł w wieku 7 lat,

					

Tu Cię przywita pierwsza tablica nie bez znaczenia –
Dowiesz się z niej, czyjego owa instytucja jest imienia.
8				

25

			

Ś. Karpiński, Liryczny wiersz (fragment)

26

_ _ _ _ _ _ _ _ , zmarł mając lat 77.
Tuż obok jest kolejna tablica,
Która zasmuca wędrowców lica,
Bowiem tutaj spoczywa chłopiec mały,
którego śmierć tłumy opłakiwały.

22

Wiesz już skąd masz ruszyć? Jest to _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

__ _ _

7		

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Karpiński – wyjątkowe imię miał ten liryk.

Przygodę rozpoczynamy przed wejściem do budynku,
Który znajduje się nieopodal łaskiego rynku.
W tym miejscu wiele woluminów na Ciebie czeka.
				

_ _ _____

Gdzie teraz skręcić? Lewa ręka wskazuje.
Już Ci się wieża naszej kolegiaty rysuje.
Zmierzaj teraz do pasów i na drugą stronę przejdź,
Przez boczne wejście na święty teren wejdź.
Niech zmarli, co u świętego Piotra już siedzą,
Będą przewodnikami i historię kościoła opowiedzą.
Kościół został na początku XVI wieku już wzniesiony,
Przebudowany w 1749 roku i o dwie kaplice powiększony.
Jego wnętrze w rokokowym stylu urządzono,
Na ołtarzu obraz z Michałem Archaniołem umieszczono.
W bocznym ołtarzu płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Podarowanie jej przez papieża pielgrzymek stało się
początkiem.
Teraz głowa Matki Boskiej zdobiona jest złotą koroną,
Na Krakowskich Błoniach przez Jana Pawła II
pobłogosławioną.
Legenda głosi, że pod kolegiaty gmachem
Wykopano tunele z wielkim rozmachem.
Korytarze pod całym miastem są rozsiane...
Lecz czy to prawda? Nigdzie nie jest napisane.
Idź wzdłuż kościoła ceglanej części,
Na niej korona cierniowa się mieści.
Pojawi się dwoje drzwi i wnęka bardzo ciasna,
Pomiędzy nimi tabliczka z herbem naszego miasta.
Maszeruj więc dalej tą samą drogą,
Na ścianie zauważysz tablicę – dość ubogą.
Jest tu pochowany wikary i kanonik jeden:
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Jeżeli masz możliwość, to wejdź do kościoła
I zobacz ile skarbów jest tam dookoła.
Rozejrzyj się po przedsionku, jeśli do środka wejść się nie
udało,
Za jego drewnianymi drzwiami jest tablic niemało.
Na jednej z nich na górze, po prawej stronie
Jest miniaturka Matki Bożej w złotej koronie.
Wyjdź i zajrzyj jeszcze obok, przez drzwi szklane,
Tam również ściany tablicami są usiane.
Płaskorzeźba znanej persony ściany jest zdobieniem,
A Ty podążaj dalej kierując się jej spojrzeniem.
Gdy już tego kościoła poznasz tajemnice,
Kroki skieruj tam, gdzie zobaczysz ulicę.
Zejdź po schodach, przelicz je dokładnie,
Ich liczbę pomnóż razy dwa: _ x 2 = _ _ , byle poprawnie.
Zrób w lewo tyle kroków, ile wynik wskazuje,
A po prawej przejście _ _ _

		

3		

_ _ _ _ _ _ _ _ się ukazuje.
21

Idź na drugą stronę, prosto śmiało kroczysz,
Na bramie drewnianej za chwilę ujrzysz czyjeś oczy.
Tam ukryta będzie kolejna zgadywanka Twa.
Co twarz przypomina? Czyżby głowę _ _ _ ?

						

2

Idź dalej prosto, na rogu, po prawej Muzeum nowe lśni.
Skręć w prawo i do góry kieruj głowę,
Zobaczysz na końcu ulicy balkony ażurowe.
Za nimi w lewą stronę śmiało odbijasz,
Tablicę z parafii ewangelicko-augsburskiej mijasz.
Jeśli na lewo rzucisz swe spojrzenie,
fontanny przyniosą cudne orzeźwienie.
Dalej po prawicy napotkasz tablicę z ptakiem –
Nazwę ma jak władca walczący z Krzyżakiem.
				

____ _ _ _ _____
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