
 

 

 

 

 

 „[…] jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, puste życie napełnia światłem,       

a puste serce wzruszeniem, miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru,  

w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens.” 
                                                                                                                 Kornel Makuszyński 

 

Kogo lub co miał autor na myśli? Podpowiedź ukryta jest w grze.  

Ułóż ten wyraz z liter, które trzeba policzyć w zadaniach. 

 

START [instrukcja na ostatniej stronie] – GBP w Miejscu Piastowym 

 
1. Przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym znajduje się plan miejscowości. 

  Policz niebieskie znaki graficzne na legendzie planu, zsumuj cyfry      i przejdź na ul. Krośnieńską; 

 

2.  Za przystankiem komunikacyjnym w kierunku Krosna stoi kapliczka słupowa z połowy XIX w. 

 Policz ile razy w imionach i nazwisku fundatorów występuje litera ”S” 

 

3. Wróć do ronda i ulicą ks. Br. Markiewicza idź w kierunku Iwonicza, skieruj się do kościoła „Na Górce”. 

Po prawej stronie jest pomnik Anioła Stróża Polski. Na tablicy obok widnieją słowa Anioła Polski, które 

można również znaleźć w książce ks. Br. Markiewicza „Bój bezkrwawy” (dostępna w bibliotece) 

  Z którego dnia maja 1863 roku pochodzi ta przepowiednia? 

 

4. Idź dalej, obok drogi znajdują się dwa głazy z tablicami, na których zacytowano słowa ks. Markiewicza. 

 Policz ile razy w napisie, z którego wynika, że chciał On być świętym, występuje litera ”Ż „  

 

5. Przed schodami wejściowymi do (jedynego w Polsce) Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Br. 

Markiewicza znajduje się tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II. 

 Przeczytaj tekst i policz ile razy występuje litera „K ”  

 

6. Udaj się w kierunku zabudowań Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i przejdź do ul. Ks. 

Br. Markiewicza. Po drugiej stronie drogi w Domu Macierzystym Sióstr Michalitek znajduje się krypta 

Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek. 

 O której godzinie odbyła się ceremonia pogrzebowa Matki Anny?             Informację znajdziesz 

w ostatnim rozdziale książki s. D. Ryll „Dom w cieniu skrzydeł”. (dostępna w bibliotece) 

 

7. Obok klasztoru jest usytuowany Cmentarz Komunalny. W jego nowej części znajduje się krzyż z tablicą 

u jego podstawy, upamiętniający zmarłych mieszkańców naszej miejscowości. 

 Policz ile razy w tekście użyto litery „Ą” 

 

8. Przejdź ulicą Cmentarną do ul. Dukielskiej. Idź prawą stroną w kierunku ronda, do przejścia. Po drodze 

napotkasz pięknie odnowioną kapliczkę św. Floriana, patrona strażaków. Poświęcono ją w maju 2017 r. 

 W którym dniu maja odbyła się ta uroczystość?             (facebook  OSP Miejsce Piastowe) 

 

9. Po przejściu na drugą stronę ulicy (przejściem przy rondzie) udaj się w kierunku Rogów. W dawnym 

budynku szkoły mieści się Urząd Gminy Miejsce Piastowe. Przed budynkiem stoi figura Matki Boskiej, 

która początkowo  stała przy dworku ; obecnie ul. Dworska 14. 

 Zsumuj cyfry z daty na postumencie 

 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

10. Idź do neogotyckiego Kościoła Parafialnego. Nad głównym wejściem znajduje się kamienna szarfa z 

napisem ŚWIĄTYNIA MARYJNA. Widnieją tam dwie daty. (co one oznaczają dowiesz się z przewodnika 

S. Tulik „Gmina Miejsce Piastowe” – dostępny w bibliotece) 

 Jaka jest druga cyfra roku z lewej strony 

 

11. Kieruj się ul. Dukielską do ul. Dworskiej. Na styku tych ulic stoi pomnik upamiętniający    

 650-lecie Miejsca Piastowego. (Z okazji 650-lecia pierwszych wzmianek o Miejscu i Rogach wznowiono 

publikację J. Trzecieskiego „Pamiątki i wspomnienia z sanockiej ziemi”, reprint z 1907 r. – dostępna w 

bibliotece). Rocznicowe obchody trwały przez rok i zakończyły się w dniu odsłonięcia pomnika w 2009 r. 

 Którego dnia lipca nastąpiło jego odsłonięcie          (inf. „Piastun” 6/2009 – dostępny w bibliotece) 

 

12. Idź dalej ul. Dworską do ul. Szkolnej. Tu znajduje się park, a w nim ścieżka przyrodnicza 

Okazowe drzewa zabytkowego parku w Miejscu Piastowym. Przy ścieżce usytuowano przystanki z 

tabliczkami informacyjnymi. Odszukaj okazały buk pospolity odmiany czerwonolistnej. 

 Pod jakim nr przystanku na ścieżce znalazło się to drzewo?          (pamiętaj o sumowaniu cyfr) 

 

13. W parku stoi Dworek Trzecieskich – obecnie mieści się w nim internat Michalickiego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W książce S. Polakowskiego ”Pozostałości 

założeń dworskich województwa podkarpackiego” jest informacja o tym dworku. (dostępna w bibliotece) 

 W którym roku wzniesiono dworek? Dodaj do siebie cyfry               

 

14. Zobacz jakie jeszcze drzewa oznakowano na Ścieżce. Odszukaj platan klonolistny, na tabliczce 

przystankowej nad polską nazwą gatunku widnieje nazwa łacińska. 

 Ile liter „I” zawiera nazwa łacińska  

 

15. Udaj się w stronę Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym. Na schodach, przed wejściem 

głównym siedzi Gabryś - pierwszy miejstecki aniołek. 

 Na jakiej literze opiera rękę Gabryś?             

 Ile razy ta litera występuje w rozsypance 

 

16. Idź dalej do ul. Starowiejskiej. Wejdź na ścieżkę w kierunku remizy OSP w Miejscu Piastowym i idź 

dalej do ul. Dukielskiej. Zatrzymaj się przed budynkiem GOK- u. Dotarłeś do ostatniego punktu gry. 

Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym jest wydawcą regionalnego lokalnego czasopisma 

„Piastun”, które ukazuje się od 2007 roku. W numerze 2  znajduje się artykuł M. Klary ”Matka Boża 

Miejstecka”. Jest w nim m.in. mowa o miejscowym rzeźbiarzu, który wykonał nowe ołtarze do parafialnej 

świątyni oraz nadał obecny kształt cudownej figurze Matki Bożej. 

 Ile razy w imieniu tego artysty występuje litera „K”  

      

 META – Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym 

 

 

 

 

Uzupełnij tabelki I-V wynikami  otrzymanymi w trakcie gry. Jednocyfrowy wynik obliczeń z każdej tabelki 

wpisz do diagramu WYNIK. 
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Wynik, który otrzymałeś to liczba książek w GBP w Miejscu Piastowym (stan na dzień 30 

maja 2017), które możesz bezpłatnie wypożyczyć do domu lub skorzystać z nich w 

czytelni. Pośród nich znajdziesz też wiele publikacji o tematyce regionalnej. Czy wiesz 

jak nazywały się dzielnice i jak przebiegały drogi w dawnych wiekach w Miejscu 

Piastowym? Informacje odszukasz w książce B. Seredy – Lata mijają, a orkiestra gra. 

Znajdziesz tu również sporo „anielskiej” literatury. A anioły już niebawem będą się 

nierozerwalnie kojarzyć z naszą miejscowością. 

 

 

INSTRUKCJA GRY 

 Organizatorem gry jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym 

ul. Dukielska 2A 

tel. 13 43 539 60  (dostępny w godz. pracy biblioteki) 

 Wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody 

 Grać może każdy. Nie ma ograniczeń wiekowych.  

 Można grać pojedynczo lub w grupach; z przyjaciółmi lub rodzinnie 

 Każda osoba może oddać jedną podpisaną kartę. 

 Kartę gry można wydrukować samodzielnie lub odebrać w siedzibie organizatora.  

 Grę można rozpocząć w dowolnym miejscu i w dowolnym kierunku.  

 Wskazane daty lub liczby w poszczególnych zadaniach należy dodawać do uzyskania jednej 

cyfry (np. 1 maj 1901 = 8  bo  1+5+1+9+0+1 = 17 i 1+7 = 8) wynik zawsze musi być 

jednocyfrowy. 

 Liczymy w tekstach wszystkie (duże i małe) wskazane litery. 

 Grę można rozpocząć w najbardziej dogodnym dla siebie terminie, ale należy ją zakończyć do 

30 września 2017. Do tego dnia osoby biorące udział w grze muszą dostarczyć do biblioteki 

karty gry z poprawnym wynikiem obliczeń i wyrazem ułożonym z liter.  

 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w losowaniu 

nagród 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

(nazwisko i imię)   

 

………………………………………………………………………………….. 

(nr telefonu) 

 

 

 ……………………………………… 

 (podpis) 
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