Historia Biecza
od średniowiecza
Trasa questu wiedzie przez najciekawsze zakątki centrum Biecza
(woj. małopolskie, powiat gorlicki). To piękne miasto o bardzo długiej i bogatej
historii, pełne zabytków z czasów średniowiecza i renesansu. Quest
rozpoczyna się na parkingu na tyłach ratusza na rynku głównym. Tam też
można zostawić samochód.

Dystans: 3 km
Czas trwania: 60 minut

1.
„Pomiędzy Jasłem a Gorlicami
W cudnej krainie pod Karpatami
Gdzie bystra Ropa nurty swe toczy
Na stromej skale Biecz gród uroczy”
Tak Filip Srzeniawski herbu Szreniawa
To miasto królewskie przedstawia.

Zadanie 1.
Dziś cię w nim gościu drogi witamy
I na wędrówkę z historią zapraszamy.
Lokacja miasta to wiek trzynasty,
Bywali tu królowie różnych dynastii.
Piastowie, Jagiellonowie zamki tu swe mieli
Do których przyjeżdżali, gdy tylko zechcieli.
Potężna wieża ratuszowa nad rynkiem góruje
Ile okien ponad kamiennymi herbami się znajduje?
______
Gdy już policzyłeś, tego jeszcze się dowiedz,
Że widoczny na wieży biało-czarny wzór sgraffito się zowie.

2.
Kieruj się na róg rynku, tam gdzie znak TAXI widnieje.
To ulica Kromera, z którym Biecza związane są dzieje.
Gdy w stronę ceglanego kościoła idziesz od rynku,
Na końcu ulicy do renesansowego dotrzesz budynku.

Zadanie 1.
Tam właśnie Muzeum Ziemi Bieckiej się znajduje
warto tam wstąpić, bo w zabytki cenne obfituje.
Zobaczysz tam między innymi Urbana – to dopiero dzwon!
Przed wiekami królów Polski witał jego ton.
Uczony i historyk Marcin Kromer urodził się w tej kamienicy,
Był to także biskup _ _ _ _ _ _ _ _ _ – przeczytasz na tablicy.

3.
Idź dalej w prawo, w stronę pomnika na środku skweru,
To znów Marcin Kromer, lecz to nie koniec spaceru.
Przed tobą baszta i fragment fortyfikacji
Podejdź do schodów gdzie tablice pełne informacji.

Zadanie 1.
To baszta kowalska z fragmentem potężnych murów,
Wzniesione były za czasów piastowskich królów.
Mury kruszone przez wrogów, nie były wszak z betonu,
Wymagały naprawy już w czasach Jagiellonów.
Baszt i wież obronnych siedemnaście w murach bywało,
Do dzisiaj niestety niewiele (dokładnie trzy) pozostało.
Przeczytaj tablicę informacyjną, a wówczas się dowiesz,
że król _ _ _ _ _ _ _ _ kazał bieczanom pomóc przy ich odbudowie.

4.
Ruszaj wzdłuż muru, miń otwór strzelniczy, dalej będą schody
Idź za mur, tu kiedyś była fosa obronna pełna wody.
Ścieżka wzdłuż murów dalej cię poprowadzi,
Po prawej miniesz szkołę, zerknąć nie zawadzi.
Gdy dojdziesz do końca alejki przy murach
Po prawej w oddali Twym oczom ukaże się zamkowa góra.
Tam niegdyś zamek ogromny górował
i niejeden król w nim rządy sprawował.
Dalej podążaj wprost do kościoła bram,
Wejdź na dziedziniec – po co? – przekonaj się sam.

Zadanie 1.
Wznosi się przed Tobą budowla wspaniała
- to fasada kościoła Bożego Ciała.
Jeśli drzwi otwarte, wejdź – nie będziesz żałować,
Architektura jest gotycka, lecz dekoracja głównie barokowa.
Nieopodal mały kościółek i dzwonnica, lecz Ty dalej podążaj
Ścieżką, która od północy (lewą stroną) świątynię okrąża.
Po lewej na ścianie budynku duży napis zobaczysz:
_ _ _ _ _ _ _ – po aramejsku „otwórz się” to słowo znaczy.

Zadanie 2.
Nie zatrzymuj się jeszcze, dojdź do końca muru kościelnego,
Za rogiem, na ścianie świątyni jest tablica, nie przegap tego.
O historii kościoła ten się dowie, kogo nie nuży czytanie:
Głaz z _ _ _ _ _ _ _ Pogańskiej jest wmurowany w ścianie!

5.
Obejdź kościół i w dół schodami –
Wyjdź z terenu świątyni pomiędzy apostołami.
Na dole rozglądnij się koniecznie
I na drugą stronę ulicy przejdź bezpiecznie.

Zadanie 1.
Tam gdzie ongiś najstarsza na Podkarpaciu była apteka
Dziś na ciebie oddział Muzeum Ziemi Bieckiej czeka.
Mieści się ono w pięknym budynku renesansowym
Jako Dom z _ _ _ _ _ _ jest on znany miejscowym.
Rozejrzyj się, nad godzinami otwarcia ta nazwa widnieje,
Tablica na żelaznej kracie też opowiada ciekawe dzieje.

Zadanie 2.
Królewski Biecz na dwóch szlakach handlowych leży,
Stąd w XIV w Kazimierz Wielki prowadzenie jarmarku mu powierzy.
Bieccy rzemieślnicy płótna i sukna produkowali,
Z Rusią i Węgrami chętnie handlowali.
Miedź, żelazo i inne towary tędy przewożono,
A do toastów wino _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ szczególnie sobie chwalono.

Zadanie 3.
Towar ten setkami litrów był składowany w Bieczu
W wielkich _ _ _ _ _ _ _ _ . Jedną widać na kamienicy zapleczu.

6.
Główną drogą w stronę rynku zmierzaj
Gdzie z dala widoczna ratuszowa wieża.
Idź prosto, prawej strony się trzymaj,
Tam gdzie na budynku cztery czerwone tablice się zatrzymaj.

Zadanie 1.
W budynku urzędu miasta na parterze jest biblioteka,
Niegdyś tylko w pejsach wpuszczano tu człowieka.
Była tu bowiem synagoga, na pamiątkę czego
Na fasadzie widnieje tablica koloru czarnego
Jej tytuł: In _ _ _ _ _ _ _ _ , każdy niech się dowie
O strasznym losie Żydów w czasie II wolny światowej.
Jeżeli otwarte, do czytelni wejdź! Poczuj klimat!
Na ścianie zobaczysz fresk, to Jerozolima!

7.
Dalej pójdziesz w dół główną stromą drogą,
By spotkać się z ważną dla Biecza osobą.
Po drodze miniesz tablicę małopolskiego szlaku literackiego,
Upamiętniającą poetę Wacława Potockiego.
Dalej na prawo w górę wiedzie droga twa,
Za rogiem budynku numer dwadzieścia dwa.
Dojdź aż do miejsca, gdzie kończy się ulica Tam jest ważna informacyjna tablica.

Zadanie 1.
Budynek po lewej, dziś nieco zaniedbany
Już w XIV wieku został wybudowany.
To szpital Św. Ducha, stąd jego pracownicy
Nazywani byli „duchacy” w całej okolicy.
Na owe czasy szpital bogato był wyposażony,
Dla ludzi ubogich szczególnie był on przeznaczony.
Był to dar św. _ _ _ _ _ _ _ Królowej dla Biecza,
Który jako szpital królewski działał do XX stulecia.
Dziś to jeden z niewielu budynków w gotyckim stylu,
Rzadki przykład architektury świeckiej wśród kościołów tylu.
Za dawnym szpitalem wieżę kościelną widać też w oddali
To barokowy klasztor, gdzie w XVII wieku Franciszkanie zamieszkali.
Jeśli masz czas i nie jesteś zbyt strudzony,
Warto go odwiedzić – będziesz zachwycony!

8.
Teraz z powrotem na rynek się kieruj
Ulicą Grodzką w górę żwawo maszeruj.
Kto w południe przyjść się tu pokusi
Melodią hejnału nacieszy swe uszy.

Zadanie 1.
Na rynku tryska wodą fontanna okrągła,
Z kącika rynku patron strażaków, św. Florian nań spogląda.
Bieczanie już w XV wieku wodociągi mieli,
Mogli pić kryształową wodę lub zażywać kąpieli.
Na wieży czas odmierza zegar dwudziestoczterogodzinny,
Czas płynie tak samo, ale zegar od dzisiejszych inny.
Powyżej zegara zobaczysz na ścianie wieży cytat,
Obwieszcza światu: Chrs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zadanie 2.
Nad wejściem do ratusza herb, w nim dwie postacie – kim są oni?
Podejdź bliżej. To Św. Piotr i Paweł – Biecza patroni.
Pod wieżą ratuszową dawniej kat urzędował,
W swej katowni zbójców i przestępców torturował.
_ _ _ _ _ - na tabliczce przy następnych drzwiach po prawej przeczytasz,
O pracy kata więcej się dowiesz, gdy tam wejdziesz i zapytasz.

9.
Dalszą drogę ci wskaże informacji turystycznej znak
Gdzie dodatkowych wiadomości o Bieczu nie brak.
Podążaj dalej prosto do narożnej kamienicy,
Gdzie coś na ząb znajdą biesiadnicy.

Zadanie 1.
Gdy na murze nad bramą widzisz samotną literę _
U wrót skarbu znajdujesz się!
Na koniec posłuchaj jeszcze starej legendy:
Niegdyś rabowano każdego, kto przejeżdżał tędy.
Zbój Becz zebrał skarby ogromne – tak powiadano,
Lecz choć był sprytny, w końcu go schwytano.
Sąd jednak pod takim warunkiem go ułaskawił,
Że skarb odda i nowe miasto postawi.
Biecz od zbója Becza się więc wywodzi,
Urodzie miasta to jednak nie szkodzi!

