
PRECHÁDZKA PO PIWNICZNEJ
TRASA QUESTU SA ZAČÍNA V PIWNICZNEJ NA NÁMESTÍ, VEDĽA 
INFORMAČNEJ TABULE S DEJINAMI MESTA.

VZDIALENOSŤ: 3 KM 
ČAS: 60 MINÚT

1. Sme radi, že si k nám prišiel, čaká na Teba po Piwnicznej zaujímavá 
cesta!

Úloha 1.
Stojíš vedľa budovy kultúrneho tomu pri informačnej tabuli s dejinami 
mesta.
Dozvieš sa, že toto mesto kedysi _ _ _ _ _ _ _  Veľký vlastnil,
na druhej strane tabule je mapa horských chodníkov – výhľad zhora je 
krásny!

2. Teraz pôjdeme ľavou stranou ulice a dolu  tak ako beží cesta,
táto ulica dostala meno podľa druhého poľského hlavného mesta.
Prejdi vedľa Domu kultúry, kedysi tu škola sídlila,
prestavba tejto budovy vzhľad námestia trochu zmenila.

Úloha 1.
Minulosť a prítomnosť tvoria architektúrny celok,
na stene starej budovy starý rakúsky _ _ _ vidno stále.

3. Choď ďalej, no na zákrute nechoď cez cestu,
všimni si záhony, to je Mačací park, čo dáva úsmev nášmu mestu.
Máme tu tiež kaplnku so sochou Nepomuckého Sv. Jána,
vnútri nájdeš obraz so scénou Premenenia Pána.

Úloha 1.
Za chrbtom máš síce kopec, Kicarzowa Gora sa volá,
no pred Tebou krásny výhľad, tomu nikto neodolá:
pravá strana Popradu – kúpeľná časť mesta tu leží,
horské _ _ _ _ _ (pásmo) Javorina nad strechami sa tiahne.

4. Choď ešte trochu rovno, niekoľko krokov dopredu,
za potokom a podnikom Bar nad potokiem
stojí malý domček, pri ňom kovový kríž
na pamiatku obetiam epidémie cholery.
Vráť sa teraz k potoku Laski, na mape sa takto nazýva,



potom zaboč doprava na Ogrodowú ulicu,
tam spočítame všetky schody.  

Úloha 1.
Nariekaš, že si už prebehol schodov vyše _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
no nenahliadol si do krásnych romantických záhrad?
Pozri sa na domy, sú prevažne drevené,
niektoré sú veľmi staré, v 19. storočí postavené.

5. Na poslednom schodíku si sadni, ak si trochu ustatý,
urobím Ti krátky historický výlet.
Drevená zástavba pre mesto typická bola,
mestské lesy nám sám kráľ daroval.
Dokonca keď mal cisár všetky lesy haličské,
my sme boli výnimka, lesy patrili len Piwnicznej.
A teraz sa pozri na dom č. 10 – pekne je zdobený,
býva tu umelecký rezbára hudobník veľmi nadaný,
je to Edward Grucela, v knihe Škola nad oblakmi sa práve o ňom 
spomína.
Kým zas prídeš na naše námestie  odboč doľava na Starý cintorín,
tu sú hroby staré upravené a také, na ktoré už všetci zabudli.
O mnohých, čo tu ležia dnes Ti veľa povie
Slovník dávnych Piwniczanov od Márie Lebdowiczowej.

Úloha 1.
Pri vchode na cintorín si prečítaj na bráne:
 „_ _ _ _ _  _ _  hroby tých, ktorí tu boli pred nami“.
Na tom cintoríne sú pomníky venované hrdinom,
sú tu aj... pomníky prírody chránené poľským zákonom.

6. Vráť sa tadiaľ ako si prišiel, námestie už čaká,
jeho tvar pochádza až zo stredoveku.
Pozrime si teraz námestie na severnej strane,
starých mestských domov ešte trochu tu máme.

Úloha 1.
Pod každým z drevených domov je hlboká pivnica
ale nie preto sa mesto volá _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Mestečko totiž vyrástlo na pustom mieste,
domy boli neskôr, najprv názov mesta.

Úloha 2.
Kaviareň Florencja všetkých láka sladkosťami,
my však poďme k radnici, nazývajú ju magistrát.
Pred ňou je množstvo zelene, dva kvetové džbány,
predsa sú to  _ _ _ _ _ _ , preto tieto symboly.
Nad vchodom do úradu je nápis,



že mesto bolo vyznamenané krížom za chrabrosť.
Je tu aj pomník poľským rodákom na počesť!
Oni bojovali s nepriateľom a bránili svoju vlasť.

Úloha 3.
V južnom rohu námestia je HOTEL a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
bola tu prvá lekáreň.

Úloha 4.
Kým Ťa prechod na južnú stranu námestia prevedie,
všimni si starú studňu, stojí v samom strede.
Medzi gaštanmi sa skrýva Floriánova fontána,
na nej _ _ _ _ _ _ _ na modrom pozadí , to je erb nášho mesta.

7. Prejdi cez prechod na juh, potom choď doľava,
hneď zaboč do uličky napravo, je tam hebrejská tabuľa.
Kedysi tu stála synagóga, modlitebný dom  Židov,
neďaleko boli mikva a židovský cintorín.
Nech Ťa schody zavedú až k Zrodlanej ulici,
choď po nej až ku križovatke s kráľovskou cestou.

Úloha 1.
Pôjdeme spolu doľava, po zakladateľa  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ulici,
napravo žije M. Lebdowiczová, jej diela nájdeš v knižnici.
Zas Wladyslaw Stendera býval v druhom dome sprava na strane opač-
nej,
bol to partizán, vlastivedný aktivista, patrón horskej chaty na Hale 
Labowskej.

Úloha 2.
Súčasnosť a dejiny sa tu všade prepletajú,
na jednej strane pápežské nové námestie, ktoré buduje farnosť,
na druhej murovaná vila _ _ _ _ _ _ _ nazývaná,
v čase druhej svetovej vojny hitlerovcami obývaná.
Okupant neďaleký židovský cintorín zneuctil,
náhrobkami - macevami cestu k vile vydláždil.

8. Cestou na námestie si všimni sochy,
miestny umelec kresal mramorové bloky,
taktiež kaplnky, ktoré okolo tam stoja,
tie Ti povedia o siedmich biblických horách.
Pozrime si tiež železničnú stanicu zavčasu,
budova pochádza z rakúsko-uhorského času.
Poobzeraj sa tiež po tomto okolí,
viaceré projekty tu realizované boli:
Jordanovská záhrada, táborisko,
skate park a volejbalové ihrisko.



Úloha 1.
A pri rieke _ _ _ _ _ _  sa tiahne kamenné nábrežie,
radi tu korzujú starší ľudia, rada sem tiež mládež chodí.

Úloha 2.
Hore do cieľa Ťa teraz povedie ulica Kolejowa,
na ktorej v roku 1956 bola položená dlažba _ _ _ _ _ _ .

9. Vstúp na kostolné námestie po schodoch z kameňa,
nad hlavou Ti rastie strecha – gaštanové ramená.

Úloha 1.
Súčasný vyše storočný kostol našej farnosti
je zasvätený Narodeniu Najsvätejšej Panny _ _ _ _ _ .
Ak Ťa zaujímajú pamiatky mesta Piwniczna a máš rád dejiny,
dozvieš sa, že v tunajšom chráme je zvon z roku 1523.

10. No a je tu koniec, po schodoch do Mačacieho parku sa vrátiš späť.
Tam za múrom napravo po odmeny pre seba rýchlo leť.
Ja sa s Tebou lúčim a k víťazstvu Ti gratulujem
a za spoločnú prechádzku po meste srdečne Ti ďakujem!


