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 spacerkiem po mieście
CHOCIWEL

ZACHODNIOPOMORSKI  
QUEST REGIONALNY

Projekt questu i opracowanie trasy: Małgorzata Duda
Tekst: Małgorzata Duda 
Zdjęcia: Tomasz Duda 

Zdjęcie archiwalne kościoła: fotopolska.eu
Rysunki: Lidia Lalak-Szawiel

Gdzie to jest?
Chociwel – miasto w północno-zachodniej Polsce, 
w województwie zachodniopomorskim, w powiecie 
stargardzkim. 

Jak dojechać?
- Drogą krajową nr 20, łączącą Stargard z Gdynią.
- Pociągiem (linia Szczecin – Gdańsk / Olsztyn / Białystok; 
Szczecin – Szczecinek)

Początek questu:
Przed budynkiem dworca kolejowego w Chociwlu.

Czas przejścia: ok. 60–90 min

 Quest powstał na zlecenie Stowarzyszenia „WIR”  
- Wiejska Inicjatywa Rozwoju - 2018 r.

Wydawca:        dudowie.pl Małgorzata Duda

Wpisz też poniżej nazwę miasta, na którym 
budowniczy kościoła się wzorowali
_  _  _  _  _  _  _  _ [3]
i jaką świętą na malowidłach ściennych 
malarze namalowali
_  _  _  _  _  _  _  _  [2]

A kiedy kościół wokół pozwiedzamy,
to w stronę jeziora znowu wracamy.
Na domach wzdłuż ulicy [Armii Krajowej]  
podziwiaj detale,
bo dawni budowniczy je ozdabiali doskonale.

I dalej idziemy wzdłuż głównej ulicy,
a potem w Wojska Polskiego w lewo skręcamy,
do krzyżowania z ulicą Zwycięzców docieramy.
Zwróć uwagę na pomnik,  
który współcześnie tu ustawili
- sybiraków i więźniów  
gułagów chociwelanie upamiętnili.
Dworzec stąd zaraz zobaczymy
i przed nim quest nasz zakończymy.

Na koniec zbierz wszystkie wpisane w tekście słowa.
Wpisz w rubryki poniżej. Krzyżówka gotowa!
Hasło w niej ułożone 
poda Ci styl w architekturze, który
kościołowi w Chociwlu
kazał się piąć do góry.
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 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja opracowana na zlecenie Stowarzyszenia „WIR” 
- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego 
w ramach  inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020.
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a kiedy po lewej zobaczysz wody jeziora,
na porcję wiedzy właśnie przyszła pora.

Znajdź dwie tablice i sprawdź na lewej – otulina
jakiego parku krajobrazowego tu się zaczyna?

  _  _  _  _  _  PARK KRAJOBRAZOWY [6]

I jaką nazwę nosi to piękne jezioro [_  _  _  _  _  _  _] [5]
co kształt ma księżyca. I ptaków nad nim sporo
gniazduje i bytuje, co nazwy ciekawe mają,
na przykład:
  _  _  _  _  _  krzykliwy [1] i kaczka _  _  _  _  _  _  _  _  _  [4]
się nazywają.

Teraz na herb miasta na tablicy oczy swe zwrócimy
i w dwóch słowach znaczenie jego wyjaśnimy.
Złoty pastorał oznacza biskupa,  
bo kiedyś miasto do biskupów należało,
pół czarnego koła – ród pomorski Wedlów. 
Z czym wiązać złotą gwiazdę? Poszukasz tego śmiało
na tablicy pod wieżą kościoła,
gdy dotrzeć tam zdołasz.

Dalej ścieżynką wzdłuż brzegu podążamy
i po chwili po lewej pomnik mijamy.
Na olbrzymim głazie dziś Maryja stoi
z różańcem w ręku. 
W 1992 roku orła zastąpiła,
co go w 1913 niemiecka ludność postawiła
w setną rocznicę Bitwy Narodów – pod Lipskiem,
która wielką bitwą była
i wspólna koalicja antyfrancuska*
Napoleona tam pogrążyła.

* koalicja antyfrancuska – czyli Austria, Prusy, Rosja i Szwecja

Dalej nas ścieżka nad jeziorem wiedzie,
mijamy pomosty, ławeczki i kaczki,
a potem w lewo dalej ścieżką skręcamy, 
po prawej w oddali kościół mijamy,
a potem do starych murów docieramy.
Mury te w średniowieczu miasto otaczały,
do dzisiaj jedynie fragmenty ich zostały.

A kiedy do ulicy Szkolnej dochodzimy
to zaraz po lewej pałac widzimy.
Dzisiaj w pałacu księżniczki nie mieszkają,
ale wesela się tam odbywają.

Dalej ulicą Szkolną podążamy,
po prawej parking i sklepy dostrzegamy.
Wzdłuż nich dziś biegnie ruchliwa ulica,
aż zdziwienie bierze, jak ta okolica
zmieniła się przez wieki.

Tu, gdzie dziś parking, kiedyś serce miasta było,
i na tutejszym rynku życie miejskie tętniło.
Cztery jarmarki w roku, piękne tu domy stały,
a kiedy przyszły wojny – to w proch się rozsypały.
I straszne też pożary na miasto się uwzięły,
dokumenty i archiwa wszystkie pochłonęły.

Świadkiem dawnych czasów  
jest kościół Mariacki stary.
Przetrwał wojny, zarazy i bitwy,  
i nawet wielkie pożary.

Piękna wysoka wieża jest ozdobiona blendami,
czyli takimi jakby zamurowanymi oknami.
I unikatem jest przejazd, który ta wieża ma,
bo w całym województwie  
takie kościoły są tylko dwa!

Pod bramą historię kościoła poczytaj,
dotknij tych cegieł, co lśnią glazurą,
gdy kościół otwarty – zajrzyj do środka,  
a gdy zamknięty – podejrzyj od klucza dziurą.

Znajdź informację o tym,  
co w 1875 roku się wydarzyło, 
i co dokładnie wówczas 
wieżę kościoła zniszczyło [_  _  _  _  _  _] [7]

Pociągiem lub autem tu dojeżdżamy,
na dworcu quest więc zaczynamy.
Chociaż zagadki tu umieszczone 
dla wszystkich chętnych są ułożone,
również i dla tych, co tu mieszkają
- w dowolnym miejscu niech zaczynają.

Choć w dworcowej poczekalni dzisiaj hula wiatr,
to w XIX wieku było tu okno na świat.
Linię ze Stargardu w 1859 uruchomiono,
a 11 lat później do Koszalina wydłużono.

Ulicą Kolejową od dworca podążamy,
a potem w lewo w Dworcową skręcamy,
do Armii Krajowej – głównej drogi,
tu się nie zgubisz questowiczu drogi.
Po pasach przejdź i skręć teraz w prawo
i idź chodnikiem do przodu żwawo,


