Obróć się na pięcie, weź oddech głęboki
I w stronę kościoła skieruj znów swe kroki.
Wracając, stań przy brzozach na chwilę,
Wzrok skieruj ponad leśną gęstwinę.
Na pierwszym planie Brzeska okolica,
W oddali dojrzysz kościół w Okulicach.
Dochodzisz z powrotem do murów kościoła,
Idziesz drogą w prawo, bo _ _ _ _ _ _ 15 _ „woła”,

Quest

Skarb znajdziesz w skrzyni

Przyjrzyj się uważnie pagórkom w gęstwinie,
W nich, jak krew, ukryta historia wciąż płynie.
Gdy po 200 metrach po wale są ślady,
Do granic grodziska dotrzeć dałeś radę.
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Gdzie od wieków stoi studnia św. Anny,
Woda raźno płynie, lecz nie ma fontanny.
Mogą Ci się przydać turystyczne kije,
Bo bywa tu ślisko i wg legendy są żmije.

Gdzie to jest?

W cieniu akacji cicho św. Anna czeka
Na pielgrzymów przybyłych nie tylko z daleka.
Na rękach trzyma dwoje _ _ 16 _ _ _,
A nosi miano św. Anny Samotrzeciej.
Z tyłu, spod figury źródełko wypływa,
Chore oczy i gardło można w nim obmywać.
Pielgrzymi chętnie piją tę świętą wodę
I proszą niezmiennie o dobrą pogodę.
A Ty, u kresu questu, Wędrowcze Drogi,
Siądź na ławeczce i rozprostuj nogi.
Za plecami świętej ukryte są głębokie jary,
W których podobno mieści się loch stary.
Legenda o Piwniczyskach fakt taki ujawnia,
Że tu była podziemna do Dębna droga dawna.
Teraz już od skarbu niewiele Cię dzieli,
Sięgnąć po niego wkrótce może się ośmielisz.
Za plecami św. Anny wśród zieleni,
Skarb leży zacisznie, całkiem blisko ziemi.

Bocheniec
górą!

Miejsce na skarb

Twórcy questu:

Małgorzata Cuber, Helena Hudy, Eleonora Jakubowska, Michalina
Jakubowska, Sabina Jakubowska, Elżbieta Loranty, Teresa
Maksimowicz, Izolda Mila, Bartłomiej Turlej, Józef Węgrzyn, Helena
Wojciechowska.
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Opiekun questu:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej – zaprasza do zwiedzania
Izby Regionalnej, Jadowniki ul. Witosa 7, tel. 663 455 056
Quest powstał w ramach odkrywania dziedzictwa miejsca.
Partnerzy projektu:

Bocheniec jest górą wznoszącą się we wsi Jadowniki, miejscowości położonej w Małopolsce, w pobliżu miasta Brzeska. Przez
wieś przebiega droga krajowa nr 94 w relacji wschód-zachód
(ok. 60 km do Krakowa, ok. 30 km do Tarnowa). Stanowi ona
także umowną granicę krajobrazową pomiędzy Pogórzem
Karpackim a Kotliną Sandomierską. Przez Jadowniki przepływają rzeki Uszwica i uchodząca do niej Grodna, która wypływa
z Bocheńca.

Tematyka

Quest pozwala odkryć najciekawsze miejsca krajobrazowe,
historyczne i religijne na górze Bocheniec.

Jak szukać skarbu?

Od punktu startu należy wędrować zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w wierszowanej instrukcji. Po drodze są zagadki,
których rozwiązanie pozwoli na odkrycie hasła. Trzeba się
bacznie rozglądać, czytać tablice i inne napisy, dostrzegać
kształty i detale. Hasło jest niezbędne, żeby na końcu questu
dotrzeć do skarbu.

Początek wyprawy

Quest rozpoczyna się na parkingu przy kościółku św. Anny na
górze Bocheniec w Jadownikach. GPS: 49°56'38.1"N,
20°39'01.3"E

Czas przejścia: ok. 1 h 30 min

Witaj, Gościu Miły, na górze Bocheniec,
Wieńczy ona pięknie jadownickie ziemie.
Ma 400 metrów ponad poziom morza,
Piękna jest stąd wschodu i zachodu zorza.

Pora już wracać na górę w stronę kościoła,
Choć jeszcze między drzewami panorama „woła”.
Popatrz na północ, gdzie Szczepanów leży,
Poznasz go po wyniosłej, kościelnej wieży.

Chrystusowi – królowi wieków inna poświęcona,
Jako świadectwo wiary została wystawiona.
Nad drzwiami prowadzącymi do kościoła środka
Wysoko pod dachem taki napis spotkasz:

Niegdyś były z góry widoki wspaniałe,
Ale teraz drzewa bardziej wybujałe.
I choć może rzadziej użyjesz lornety,
Za to tak jest zdrowiej dla naszej planety.

A dalej za Wisłą świętokrzyskie ziemie,
Po tytoń tam chodziło jadownickie plemię.
Idź w stronę kościoła, a spotkasz po drodze
Świętych, z których jeden umęczon był srodze.

„Czyńmy świętej _ 9 _ _ _
______
_ _ _ _ _ _ _ _ _”
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Nawa, prezbiterium zamknięte trójbocznie,
Każdy przybysz i duchem, i ciałem odpocznie.

Stoisz na Bocheńcu, świętej Anny górze,
Która czasem w słońcu, czasem tonie w chmurze,
Jeśli więc widoki nie są dziś jak z baśni,
Tylko raczej mgliste – użyj wyobraźni.

Przekonasz się, że jesteś na szlaku św. Jakuba,
Bo ze słupka do Ciebie żółta _ _ 14 _ _ _ mruga.
Zbliż się do krzyża metalowego na wale,
A św. _ _ _ 17 _ _ _ _ 1 _ ujrzysz w pełnej chwale.

W kościele wzrok piękny ołtarz przykuwa,
Na obrazie Święta Rodzina nad wiernymi czuwa.
Św. Anna, Joachim, Dzieciątko z Maryją
I Józefem – razem Krzyż święty adorują.

Na górę Bocheniec dawny szlak prowadzi,
Wspomnieć o przeszłości wsi tu nie zawadzi,
W której leży, 11 _ _ _ 5 _ _ _ _ jest ona zwana.
Dawno jej rola służebna została nadana.

Historia podaje o nim informacji wiele,
Jako biskup miał wysoką pozycję w kościele.
_ _ _ _ _ _ 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – spójrz w górę,
Hymn ku czci świętego, śpiewa się często chórem.

Rokokowo-klasycystyczna ambona:
Głoszone z niej Słowo słuchacza przekona.
A po prawej obraz Archanioła Michała,
Po lewej dwoje świętych – cześć im i chwała!

Tu wytwarzano dla wojów do łuku strzały,
Co groty jadem żmii nasączone miały.
Były one niezmiernie skuteczne w boju,
Im więc zawdzięcza wieś nazwę swoją.

Celem Twoim jest teraz kościół św. Anny,
_ _ _ _ 8 _ _ _, niskim murem opasany,
Wianuszkiem starych _ 18 _ otoczony,
Od wieków na górze stoi, ciut osamotniony.

Zabytkowe organy miechem napędzane
Za balustradą bezpiecznie schowane.
Pożegnaj gospodarzy, co kluczami władają,
Idź dalej, omiń dom, w którym mieszkają.

Jesteś na parkingu, czas pojazd porzucić
I w drogę, którą przyjechałeś – zawrócić.
Kieruj się na wschód, między pagórkami,
Które są pradawnego grodziska wałami.

Tablice w sumie cztery, między nimi brama,
Jadownickich murarzy wieczysta reklama.
Aleksander 12 _ _ _ tu na przykład pracował
I mur ten w 1816 murował.

Niech się snuje opowieść o historycznych czasach,
O grodzie Wiślan, o wałach i rozległych lasach.
Zanim ruszysz na dalsze historii spotkanie,
Popatrz na _ 7 _ _ _ _ _, co lubią płakanie.

Stoją już lat tysiąc, a i dłużej może,
By ludzie tu mogli uciec od zagrożeń:
Gdy wróg stał u bram, za wałem się schronić
I zza palisady grodu dzielnie bronić.

Od tylnej bramy stawiaj kroki mocno,
Okrążając kościół jego stroną północną.
Idąc wznieś ku górze i oczy, i lica,
Na tle nieba rysuje się ażurowa 2 _ _ _ _ _ _ _ _.

Chcesz obejrzeć wały, w dół prowadzi droga,
Szlakiem Jakubowym niech za nogą idzie noga.
Po zachodniej stronie są potrójne wały,
Jasno pokazują, jaki gród był okazały.

Jeśli pragniesz poznać dzieje okolicy,
Stań przy poświęconej _ 3 _ _ _ _ _ _ _ tablicy.
Masz do dyspozycji opis w językach _ _ _ 10 _ _.
Z niej nie skorzystać byłby to ignorancji grzech.

Druga kuta brama teraz Cię powita,
Na tablicy data powstania sanktuarium wyryta.
W legendzie odwieczną kaplicę drewnianą
Strawił ogień, jadowniczanie myśleli nad zmianą

*W 2022 roku planowana jest budowa
wieży radiokomunikacyjnej.
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Dach ma wieżyczkę na dzwon-sygnaturkę,
Co czasem figlarnie zaczepia chmurkę.
Przy wejściu jest zabytkowa kropielnica,
Nad nią dziwnie napisane słowa ma tablica.
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Miasto Tarnów od zieleni się odcina,
A ponad nim wznosi się góra Marcina.
Tam niegdyś przyjazne grodzisko stało,
Co z Bocheńcem znakami się kontaktowało.
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Jadowniki uznały, że to zamysł Boży
I znów na Bocheńcu stanął kościół hoży.
Gospodarze domu 28 klucze mają,
Podwoje kościelne chętnie otwierają.
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Po lewej stronie znane Ci już Jadowniki,
Wieś ma w okolicy przydomek „nożowniki”.
Na zakręcie ujrzysz widok jak na dłoni,
Niestety wieża gigant* wkrótce go przesłoni.

SZCZEPANÓW

ul.

Położenia świątyni. W dole, na północy
Zgromadzono materiał, ale wtedy w nocy
Jasna postać na koniu nagle się zjawiła,
Wszystko do budowy w górę przewoziła.

BRZESKO

ul. Podgórska

Na wschód od grodu było _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 ,
A majdan właściwy na wzgórza zachodzie.
Od tablicy idź prosto św. Anny ulicą,
Może po prawej szczyty Karpat Cię zachwycą,
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