Czy widzisz już krzyż naprzeciw? Idź między drzewa.
Jeśli nie ptak, to kapliczka historię Ci wyśpiewa.
Stoi w lasku, wśród akacji, niedaleko drogi.
Nie zapomnij tam uważać, gdzie stawiasz nogi.
Wejść musisz na mały pagórek. Oddaj hołd żołnierzom,
Prochy powstańców styczniowych bowiem tutaj leżą.
Los w lipcu 1863 roku życie im odbierał,
Gdy walczyli tu pod wodzą Edmunda Calliera.
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Miejsce na skarb:

Owocowy raj(d)
w Buczku

Bój to był krótki choć krwawy. Rosjan była siła,
Lecz to zwycięskich Polaków zapamiętała mogiła.
Przypatrz się inskrypcjom pod krzyżem wyrytym,
Niejeden w nich rozdział historii jest ukryty.
Oba upamiętniają konstytucję trzeciomajową.
Z różnych są czasów. Proszę, rusz teraz głową
I policz prędko, ile lat dzieli ich powstanie.
_ ___.
17

Na początku stał tutaj tylko krzyż dla powstańców.
Pierwszy kamień stanął, gdy pełno było szańców
Nowych – w 1916 roku trwała wszak Wielka Wojna.
1991 rok to już epoka dla kraju naszego spokojna.

Jesteś już prawie u wędrówki swojej końca.
Popatrz tam, gdzie malują się zachody słońca.
Po drugiej stronie ulicy masz zagadkę nową:
Szukaj litery, na którą nie zaczyna się żadne słowo.
Miejsce, które znak ten ozdabia, też jest dosyć nowe.
Nazywa się _ _ _ _ _ . I hasło questu gotowe!
9

6

Kto próg owego przybytku przekroczy,
Ten skarb pożądany ujrzy na własne oczy.
Wypowiedzieć hasło w środku tylko musisz,
Pieczątkę na ulotce odbić, a jeśli się skusisz –
O przyszłych w Buczku wizytach myśląc pomału –
Może też skosztujesz tutejszych specjałów.
To już koniec questu w naszym raju owocowym,
Gdzie od soczystych smaków – słodki zawrót głowy!
Zawsze chętnie Cię ugościmy, Gościu przygód łaknący
[czytaj hasło]:

Opracowanie graficzne:
Anna Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji
program „Questy - Wyprawy Odkrywców”

Opiekun questu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku,
tel. 43 677 44 43, e-mail: gminnabibliotekabuczek@wp.pl

Więcej questów
w Dolinie Grabi:
www.dolinagrabi.pl

Aplikacja „Questy
- Wyprawy Odkrywców”
iOS

Po cięższych czasach, gdy odeszła Polska Ludowa,
Zadbano, by krzyż w nową podstawę wmurować.
Tak to na jednej mogile polska historia zawiła
Kamień po kamieniu się tu nawarstwiła.

Autor questu:
Adam Jarzębski, Fundacja Mapa Pasji
program „Questy - Wyprawy Odkrywców”

Android

Oczywiście _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nietrudne zadanie?
22 8

Tematyka:
Quest oprowadza po centrum
Buczku, głównym ośrodku polskiego zagłębia truskawkowego,
miejscu corocznych obchodów
Święta Truskawki.

Miejsce startu:
45 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?

Quest rozpoczyna się w centrum Buczku, przy ul. Głównej,
przed lodziarnią.
GPS: 51.502041, 19.164063

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

Witaj w Buczku, Odkrywco, ruszajmy w drogę!
W poznaniu uroków naszej gminy zaraz Ci pomogę.
Stoisz przy przedwojennym budynku, tu dają lody!

Dawny budynek urzędu gminy
rys. Jolanta Nietupska

Wkoło miasta. Które jest na ósmej od rzeźby godzinie?

Do bukietu smaków prowadzą zaledwie _ _ _ _ schody.
					 24

Zdradzę, że trzeba spróbować truskawkowych.
Gotów? Zaraz zasmakujesz rzeczy całkiem nowych.
Stań plecami do lodów, prawa ręka cel wyznacza,
Parę kroków zrobisz i do serca Buczku wkraczasz.

Gdy policzysz, że m.in. z _ _ _ _ _ _ _ _ _ czerwonych
5
21
3
kółek się składa, 		
Słuchaj o budynku, on znaczenie ma tu nie lada.
To urząd gminy. Gmach zbudowano wskutek wyroku
Na poprzednią siedzibę, która stała tu od 1896 roku.
Mieściły się w niej także Służba Rolna, biblioteka.
Starczy! Idź dalej chodnikiem, nie ma na co czekać!
Obróć się w prawo, niezwykła konstrukcja się wyłania.
To tężnia w kształcie truskawki! Nikt nie zabrania
Usiąść przy niej, solanką pooddychać, pokontemplować
Ni policzyć, że „listków” ma _ _ _ _ _ . Odpowiedź gotowa?
			 11

Jeśli dziwią Cię na tężni truskawkowe liście,
Wiedz, że truskawkowe wszystko jest tu iście!
W każdej chwili wiedzę swą możesz pogłębiać:
Wiedz zatem, żeś jest w sercu truskawkowego zagłębia.
A dokładniej – na Rynku Rolnym, gdzie ziemi płody
Lokalni wytwórcy sprzedają, idąc ze sobą w zawody.
I lokalny specjał można zajadać na tych ławkach –
U nas nawet pizzeria to „Fragola”. Po włosku: truskawka.
Nie zawsze tak było. W miejscu rynku stał ponad stulecie
Słynny w okolicy dom ludowy. W nim wiedzę o świecie
przed wojną zdobywała młodzież szkolna. To mało?
Mnóstwo wszelakich zajęć się w nim odbywało.
W domu tym, który sfinansowała ludność miejscowa,
Uczono dzieci religii, a nawet ksiądz msze celebrował!
Było to w czasie remontu kościoła. Hełm jego wieży
Stąd już widać. Chodźmy, świątyni tej uwaga się należy.
Czy kolejna opowieść Cię porwie, zaraz się okaże:
Wiesz, że pod Tobą biec mogą podziemne korytarze?
Wiadomo, że od rynku do kościoła prowadzą jakoby.
Nikt nie wie jednak, czy to prawda. Oby!
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A widzisz plac na godzinie dziesiątej, Gościu miły?
Jest zaraz za kościołem. Ruszaj tam, jeśli masz siły.
Jak sądzisz – co się odbywa na ryneczku owym?
Podpowiem: zwany jest on placem truskawkowym.
To tutaj każdego roku od przełomu tysiącleci
Na Święcie Truskawki słodko czas nam leci.

Przed Tobą wspomniana wieża, co w niebo strzela –
Oto kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Jak widzisz, gotyckie kształty przybrały jej mury,
Z XV wieku jest ta perła buczkowskiej architektury.

Odbywa się w czerwcu, turystów ściąga masy,
Wszyscy wtedy kosztują lokalne rarytasy.
Są truskawkowe cukierki, nalewki, ciasta, dżemy,
Nawet zupa! Przybywaj, razem się objemy!

Jeśli lubisz historię, z tym do Ciebie trafię:
Arcybiskup Jarosław Bogoria erygował tu parafię,
Obecną świątynię fundowała Buczkowskich rodzina,
Remont w 1878 roku przeżywała cała gmina.

Gwiazd piosenki i kabaretu gości u nas wiele,
Jest wesołe miasteczko, podniebne karuzele!
Są wszystkie odmiany truskawek, jakie znają rynki:
Dukaty, Kamy, Elsanty, Polki i Murzynki…
Zapraszamy! Kto owoców naszej pracy spróbuje,
Ani chybi się w owych delicjach rozsmakuje!
Ziemia ta do ugoszczenia Cię jest zawsze gotowa.
Tymczasem do wymarszu gra nam trąbka pocztowa.

Lecz na tym przecież remonty się nie skończyły.
Czy widzisz tablicę na wieży, Gościu miły?
Wyjaśnia ona, że wieża z kościołem zostały
Odrestaurowane staraniem ks.
__ _ _____ _ _
18
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_ _ _ _ _ _ _ _ . 		

Rusz chodnikiem tam, gdzie trąbka jest zwrócona.
Zaledwie długość jednego boiska pokonasz,
A po prawej ujrzysz stadion piłkarskiej drużyny.
Orkan Buczek stara się tam wspinać na wyżyny.
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Dla wytrwałego podróżnika liczne są tu nagrody:
W głębi stoją rzeźby i drzewa – pomniki przyrody.
Z tyłu kościoła Chrystus na krzyżu, blade ma lica.
„ _ _ _ _ _ _ _ _ misji świętych” – głosi pod nim tablica.
13
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Poniżej litery upamiętniają na świątyni,
Że misje te odbyli bracia mniejsi _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Wróć. Przy wejściu rzeszowski artysta miejsce wymościł
Dla granitowego papieża-Polaka naturalnej wielkości.
Dłoń na _ _ _ _ _ _ _ _ _ zaświadcza o dobrej nowinie.
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Między Tobą a stadionem stoi budynek nieduży,
Gminnemu Klubowi Motorowemu gmach ten służy.
Buczek wszak słynie z rajdów motocyklowych,
W Enduro mistrzowskie rozgrywa się tu zawody.
Ty swój rajd po Buczku kontynuuj krokiem żwawym,
Zaraz Twoim oczom ukażą się buczkowskie stawy.
Tu też czas mija, z rzadka, na sportowych zawodach –
Wędkarze taaaakie ryby łowią w tutejszych wodach.
Zwycięzca puchar Wójta Gminy Buczek unosi.
Byś przystanął i odpoczął – nie trzeba Cię prosić?
Zwycięzcą jest też każdy, kto znajdzie tu wytchnienie.
Nieważne, co złowi – rybę, czy drzew cienie.

Dawny dom ludowy
rys. Jolanta Nietupska

Zaraz po prawej symbol ujrzysz na gmachu dużym,
Podobny do truskawki, jako logo Buczku służy.

_ _ ___ _

					

To jeszcze nie koniec. Przed leśną zieloną zasłoną
Widzisz mostek pomalowany farbą _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Przejdź przezeń, nie zmieniaj kierunku wędrówki,
Wejdź na mały parking, gdzie przystają ciężarówki.

