PRZEMYSKA
GRA MIEJSKA

TROPEM OSOBOWOŒCI

Czas trwania gry to ok. 2 godziny. Trasa ok.3 km. Gra mo¿e siê wyd³u¿yæ w przypadku b³¹dzenia, kluczenia,
zawracania. W tym czasie zawodnicy maj¹ za zadanie pokonaæ wytyczon¹ trasê zbieraj¹c literki do has³a.
Zadaniem gry jest odgadniêcie has³a i mi³e spêdzenie czasu oraz zachêta do dalszych wêdrówek po Przemyœlu.
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sk³ada siê z dwóch wyrazów w sumie (15 liter)
i brzmi jak ¿yczenie, które mo¿e siê ju¿ spe³ni³o?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

tu nale¿y wpisaæ has³o

Startujemy i historiê Przemyœla poznajemy

Przemyœl to miasto, które ma ju¿ ponad tysi¹c lat. Na arenê dziejów wpisa³ siê w 981 roku
dziêki wzmiance w Kronice Nestora, który podaje, ¿e przemyski gród zajêli Rusini podczas
wyprawy wojennej „na Lachów”. Miasto odgrywa³o znacz¹c¹ rolê w historii Polski i zawsze by³o
otwarte dla przybyszów z ró¿nych stron œwiata. Rozpoczynamy wêdrówkê od najwa¿niejszej
czêœci miasta – Rynku. Odpisz z napisu na pomniku Króla Jana III Sobieskiego. z drugiej linijki
trzeci¹ literê, która bêdzie 14 liter¹ do has³a. A pierwsza litera z czwartej linijki
jest ostatni¹ liter¹ has³a.
Œlad po w³oskich architektach to nie tylko kamienica nr 19 w Rynku, nale¿¹ca do nich
i wyró¿niaj¹ca siê podwójnym pilastrem. Dla zagadki rozwi¹zania udaj siê do KAMIENICY NR 17.
W podcieniu tej Kamienicy znajduje siê jedyny zachowany w Przemyœlu renesansowy portal
kamienny - datowany na oko³o 1560r. Nad portalem umieszczono napis po ³acinie, fragment
„Epistulae ex Ponto”, co t³umaczy siê: „Rozkosz¹ godn¹ jest dbaæ o cz³owieka i ¿adn¹ sztuk¹ nie
zdobywa siê lepiej ludzkiej wdziêcznoœci”. Tutaj ukryta jest w ³aciñskim napisie 3 litera

has³a. Litera ta wystêpuje podwójnie obok siebie.
Jak przysta³o na mi³oœnika turystyki, a szczególnie górskich wêdrówek do Przemyœla przyjecha³
w 1991 roku Jan Pawe³ II. Na Placu Niepodleg³oœci stoi pomnik przedstawiaj¹cy Papie¿a
siedz¹cego i trzymaj¹cego w rêce Ewangeliarz. Pomnik ma 4 metry wysokoœci
i wykonany zosta³ z br¹zu. Z ty³u pomnika umieszczone zosta³y s³owa wypowiedziane przez
Papie¿a podczas wizyty w Przemyœlu. Odszukaj nazwisko autora projektu pomnika,

z którego druga litera jest 5 liter¹ do has³a.

PRZEMYSKA GRA MIEJSKA
Do Przemyœla zza po³udniowej granicy przyby³ Wincenty Swoboda-wytwórca fajek. Z jego
warsztatu wywodz¹ siê najznakomitsi fajkarze przemyscy. Przemyœl jest jedynym oœrodkiem
wytwórstwa fajek profesjonalnych w Polsce. To, ¿e jest w Przemyœlu znana ludwisarnia, z której
dzwony dzwoni¹ na ca³ym œwiecie, to zas³uga rodziny Felczyñskich, która od 1808 roku,
a w Przemyœlu od 1912, prowadzi ludwisarniê. Dlatego zosta³o utworzone Muzeum Dzwonów
i Fajek. Po lewej stronie drzwi wejœciowych do Muzeum jest wmurowana tablica. Litera 9 do

has³a jest szesnast¹ liter¹ z dziewi¹tej linijki, a pi¹ta litera z siódmej linijki bêdzie
8 liter¹ do has³a.
Od stuleci miasto Przemyœl mia³o wielokulturowy charakter. Pami¹tk¹ minionych czasów jest
Nowa Synagoga przy ulicy S³owackiego. Zbudowana w roku 1910. Pami¹tkowa tablica
wmurowana w 2006 roku zawiera dwie litery do has³a : ostatnia litera w pierwszej linijce jest

6 liter¹ do has³a, a ósma litera z szóstej linijki jest 10 liter¹.
W murze otaczaj¹cym koœció³ oo. Reformatów pw. œw. Antoniego znajduje siê piaskowcowy
pomnik o. Krystyna Szykowskiego. W 1672 r. podczas napadu Tatarów, zebra³ grono
mieszkañców Przemyœla i utworzywszy z nich oddzia³ zbrojny napad³ na tatarski obóz pod
Kormanicami i rozgromi³ najeŸdŸców. W dwusetn¹ rocznicê tych wydarzeñ mieszkañcy Przemyœla
uhonorowali bohaterskiego zakonnika stawiaj¹c mu pomnik i nazywaj¹c „obroñc¹ i wybawc¹
grodu”. W dziewi¹tej linijce druga litera jest 2 i 4 liter¹ has³a.
Marcin Krasicki, wojewoda podolski, a od 1616 r. starosta przemyski to jeden z najznamienitszych
przedstawicieli szlachty przemyskiej. Wybudowa³ barokowy koœció³ œw. Teresy od Jezusa
i klasztor Ojców Karmelitów Bosych - kolejny cel naszej wêdrówki. Zgodnie z jego wol¹ zosta³
pochowany w habicie karmelitañskim w krypcie koœcio³a Karmelitów. ZnajdŸ wykaz zmar³ych
Karmelitów Bosych spoczywaj¹cych w podziemiach tutejszego koœcio³a. Pierwsza litera

imienia ojca z pozycji czterdzieœci cztery jest 7 liter¹ do has³a, a 1 litera has³a to pi¹ta
litera imienia ojca z pozycji szesnastej.
Wœród przemyskich osobistoœci jest tak¿e Zbigniew Brzeziñski, który by³ doradc¹ prezydenta
Cartera ds. bezpieczeñstwa narodowego USA. Dom, w którym mieszka³ w Przemyœlu znajduje siê
na ul. Sienkiewicza 5 – dla zaznaczenia tego faktu zosta³a wmurowana tablica pami¹tkowa, i tutaj

W okresie poprzedzaj¹cym I wojnê œwiatow¹ w Przemyœlu mieszkañcy stanowili mozaikê
narodowoœciow¹: m.in. Polacy, Austriacy, Rusini, Wêgrzy, Czesi, Rumuni. Zas³u¿yli siê w obronie
Przemyœla przed rosyjsk¹ armi¹, a w szczególnoœci dowódca Twierdzy Przemyœl Herman
Kusmanek. Tamte czasy pamiêta Brama Sanocka Dolna , która mia³a za zadanie chroniæ dostêpu
do twierdzy. Tutaj gra siê finalizuje i brakuj¹c¹ literê do has³a zawiera tablica

informacyjna, ¿e jest to obiekt zabytkowy – odpisz czwart¹ literê z szóstej linijki.
Organizator:
Ko³o Przewodników Turystycznych PTTK Oddzia³ im. dr Mieczys³awa Or³owicza w Przemyœlu.
przewodnik.przemysl@wp.pl

kontakt:
tel. 606 990 360
tel. 16 678 53 74

opracowanie graficzne PST / UM Przemyœl

w drugiej linijce jako dwunasta jest 12 litera do has³a. Natomiast z drugiej linijki druga
litera bêdzie 13 liter¹ w haœle.

