i spostrzegawczości. Naturę kochał, wypatrywałją i chwytał na
gorącym uczynku, spijając tajemnice jej czaru, jak rosę niebie
ską, wdychał pełną piersią jej boskie zapachy wchłaniał w duszę
jej kształty. barwy jej ciszę lub niepokój. Zdarzyło mi się podpa
trzeć go kilkakrotnie, jak otulony w burkę siadywał w borze czy
na łąkach lub polanach i robił szkice. Nadawała się do tego ma
lownicza i dzika knieja radziejowicka, część słynnej ongi królew
skiej jaktorowskiej puszczy" takimi słowami opisał artystę
-

jego przyjaciel Edward Krasiński.

Kieruj się teraz wzdłuż stawu tak by na drewniany
most dojść. Stamtąd pięlmy widok na pałac mieć
będziesz, a i dowiesz się nieco więcej o nim samym.
Jak widzisz, Zespół Pałacowo-Parkowy sldada się
z pałacu właściwego oraz połączonego z nim galerią
neogotyckiego zameczku. Pałac to budynek murowa
ny, piętrowy z użytkowym poddaszem.
Od roku 1965 pałac zaczął pełnić funkcję domu pracy
twórczej dla twórców kultury. Przyjeżdżają tu pisarze,
publicyści, al<torzy. filmowcy, muzycy i plastycy. Przez
trzydzieści lat stałym rezydentem pałacu był Jerzy
Waldorff. Obecnie pałac jest najważniejszym ośrod
kiem kulturalnym regionu. Odbywają się tu liczne
koncerty. wystawy, spektalde teatralne, warsztaty
i plenery. Pałac jest jedynym i unikatowym ośrodldem
w całej Polsce, który stwarza warunld do rozwoju
i promocji kultury we wszystldch jej dziedzinach.
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Gdy już wszystlde cyfry masz, wpisz je w odpowiednie
'jifr 3i .sz
pola. Zagadkę następnie roZl'l:iĘ2I
rzymsld odpowiednik Tal< oto po
okres, w którym
obecny kształt pałacu osiągnięto na przełomie

Czas z rozwiązanym Questem do pałacu r
zmęczenie czując mięśni. ale leldwść duszy.
Quest był trudny, od innych wcale nie mniej długi.
a Ty masz na tym polu królewslde zasługi.
Nagrodę odbierz z dumą i pamiętaj o nas.
Zawsze będziesz serdecznie goszczony w tych stronach.
GDZIE TO JEST:
Gmina Radziejowice
POCZĄTEK QUESTU:
Kościół p.w. Św. Kazimierza, królewicza
TEKST OPRACOWANY PRZEZ:
W Micewicz, B. Kozak. we współpracy z Planet PR oraz Stowarzyszeniem
LGD "Ziemia Chełmońskiego"
OPIEKUN QUESTU:
Urząd Gminy w Radziejowicach ul. Kubidaego 10. 96-325 Radziejowice.
tel. 46 857 71 71. e-mail: urzad@radziejowice.pl, www.radziejowice.pl
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach. ul. Sienlaewicza 4, 96-325
Radziejowice
tel. 46 857 71 75. e-mail:palac@palacradziejowice.pl.
www.palacradziejowice.pl
RODZAJ QUESTU:
Pieszy
CZAS PRZEJŚCIA:
40 minut
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA PIECZĄTKI:
Dom Pracy twórczej w Radziejowicach oraz Urząd Gminy
w Radziejowicach

Kieruj się na pobliską bramę, śmiało przekrocz jej
progi, nie przestrasz się armat, które wymierzone
w Twoją stronę, pałacu strzegą. Dziś się z nich już nie
strzela. Przed Tobą już ostatnie zadanie. Stań tak by
przed oczami mieć pałac w swej całej okazałości. Policz
ile olden ma w jednym rzędzie. Wiesz już? To
liczbę tę podziel przez ilość "ślepych olden" - spo wjnie
dobrze sięprzypatrz, a na pewno je zobaczysz.
B
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Cieszymy się, Wędrowcze, że w te okolice
przybyłeś, by je poznać. To Radziejowice.
Królewska jest to ziemia. Powiemy, dlaczego.
Na razie Ci życzymy Questu udanego.
Opisy i wskazówki ułatwią wyprawę.
Choć prozą. a nie wierszem, będzie to ciekawe.
Radziejowice to miejscowość, która była często odwie
dzana przez królów Polski. Bywali tu Kazimierz Jagiel
lończyk, Zygmunt III Waza z królową Konstancją, Jan
Kazimierz, Jan III Sobieski. Dziś odwiedzasz ją Ty. Podczas
naszej wędrówki poznasz historię miejsc, które skrywa ta
niewielka miejscowość. Czeka Cię talcie wiele zagadek.
tal< więc bądź cały czas w gotowości, by je rozwiązać.
Swą podróż zaczynasz spod cmentarza znajdującego się
w pobliżu kościoła pw. Św. Kazimierza, królewicza. Tutaj
znajduje się Kaplica grobowa rodziny Krasllsldch,
wpisana jest ona do rejestru zabytków. Czy umiesz ją
odnaleźć? Podpowiedź dla Ciebie została tu talcie
przygotowana. Szukaj jej za wysoldm, drewnianym
krzyżem. Na pewno szybko dostrzeżesz, że kaplica
zbudowana jest z czerwonej cegły Kaplica na co dzień jest
zamknięta, ale śmiało możesz zajrzeć przez dziurkę od
lducza, by dowiedzieć się, co obecnie w niej się znajduje.
Obejdź kaplicę dookoła i policz ile ma olden. Następnie
przyjrzyj się uważnie krzyżowi, który wcześniej Twym
drogowskazem był i spisz największą cyfr , która na nim
jest
dodaj
nie lic bę okien
, dobrym
rachowaniem właśnie
D otrzymałes. Jest to
pierwsza liczba do TwOjego asła końcowego.

wyryta[d,

fa

_

ti

_

_ =

Rozejrzyj się uważnie. Czy w oddali dostrzegasz kopułę
krzyżem przyozdobioną? Jest to Twój kolejny przystanek.
Śmiało zmierzaj do niego. W międzyczasie nieco historii
o miejscowości zaczerpnij.
Nazwa wywodzi się od rzeczld Radziejówka, która dzisiaj
nosi nazwę Pisia Gągolina. Radziejowice po raz pierwszy
pojawiły się w źródłach historycznych na początku XNw.
a ich pierwszym znanym właścicielem był Andrzej. Co
ciekawe, przyjął on nazwisko po rzece, która tu płynęła.
Jest to o tyle istotne, iż przeważnie panował zwyczaj, że
nazwa miejscowości jest nadawana zgodnie z nazwisldem
włodarza, a nie na odw.rót. W I połowie XVI w. właściciele
Radziejowic należeli do elity szlachty mazowiecldej.

Wówczas to Mikołaj Radziejowsld rozbudował siedzibę na
tyle, iż można ją było nazwać renesansowym pałacem.

spotkań z królem, Elżbieta sadziła lipę i tal< powstała 3ldlometrowa aleja.

Dotarłeś już do kolejnego punktu? Jest to kościół parafial
ny pw. Św. Kazimierza, królewicza. Jeśli chcesz się dowie
dzieć, ile gmina liczyła katolików w 1886 r, rozwiąż kolejną
zagadkę:
- policz liczbę olden na kościele, tylko te półokrągłe!
- jest ich

Doszedłeś już do wspomnianego skrzyżowania?
Kolejny IdeTUIlek symbol na
Ci wskaże.

1 -I
- odejmij od powyższej liczbę kolumn przy głównym
wejściu l
I
- ile podłużnych olden ma dzwonnica przykościelna{J
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Brawo! Zadanie to wymagało dużej sprawności. Spisz
teraz otrzymane liczby o na mni zej do największej,
Naj ęks cyfra
a rozWlązanle otrzymasz
z tej liczby jest kolejną do as a g ownego
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Kontynuuj podróż w tym samym Iderunku, w którym
zmierzałeś zanim na dziedziniec kościelny wszedłeś.
Teraz czeka na Ciebie kolejna dawka informacji o historii
Radziejowsldch.
Jeden z Radziejowsldch miał dość pokrętne losy. Hiero
nim, bo tal< miał na imię, snuł plany zbrojnego obalenia
Jana Kazimierza, a nawet uczestniczył w przygotowaniu
Szwecji do wojny z Polską. Dobre imię Radziejowsldch
udało się przyw.rócić na sejmie w 1662 roku, ldedy to
sporządzono zapis zniesienia z niego infarnii, która ozna
czała utratę czci, zal<az sprawowania funkcji urzędnika
zaufania publicznego oraz częściowe wyjęcie spod prawa.
Z jego talcie inicjatywy tutejszy Pałac otrzymał założenie
barokowe, ogród francusld z pawilonami i zwierzyńcem.
Biskup Michał Radziejowsld był dbałym gospodarzem.
Rozbudował Radziejowice. Był znawcą sztuld i kolekcjo
nerem. Po jego śmierci dobra odziedziczyli trzej siostrzeń
cy - Prażmowscy.
Podążaj przed siebie cały czas leld<o w dół, aż do okrągłe
go skrzyżowania dojdziesz. Wiedz, że właśnie kroczysz
aleją lipowo-Idonowo-kasztanową. Legenda głosi że, drze
wa są zadość uczynieniem za grzechy króla Jana Kazimie
rza i Elżbiety (Halszld) Słuszczanld, żony Hieronima
Radziejowsldego. Opowieść głosi, że na cześć każdego ze
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Idąc wypatruj pomnika żołnierzy, on Ci potwierdzi, że
dobry Iderunek obrałeś. Zagadl<a tu popraw.nie rozwią
zana tal<że kolejną cyfrę do hasła pozwoli Ci odgadnąć.
Dodaj do siebie największą i najmniejszą c
z roku,
.
w którym pomnik ten został postawiony +
Następnie odejmij od wyliczonej pierwszą c rę z cz
by określającej rocznicę L
C
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Kontynuuj swą podróż w stronę najbliższych pasów,
Iderunku nie zmieniając. Czy już dostrzegasz tam bra
mę przyozdobioną czterema czerwonymi daszkami?
Za nie spokojnie zmierzaj, następnie ścieżka Cię sama
poprowadzi aż do pomnil<a przyrody, który zieloną
tabliczką jest oznaczony.
Po śmierci Biskupa Michała, z bral<u zapisów
historycznych ciężko ustalić losy Radziejowic, aż do ok.
1782, kiedy to Kazimierz Krasllsld otrzymał je jal<o
posag swojej żony Anny. Następnie majątek przeszedł
w ręce Ossolińsldch. Za czasów Adama Krasllsldego
Radziejowice były odwiedzane przez wspaniałych
gości taldch, jal< malarz Juliusz Kossal< z synem Wojcie
chem, Henryk Sienldewicz, Lucjan RydeL Jarosław
Iwaszldewicz. Bywał tu przede wszystldm Józef Cheł
mońsld, który stworzył na tym terenie niejedno dzieło.
Czy dostrzegasz altanl<ę pośrodl<u trawy? Przyjrzyj się
uważnie postaci ldęczącej Matld Bosldej. Jej wzrok ko
lejny obiekt Ci wskaże. Póld co, jest on niewielld, jednal<
z czasem zdecydowanie zwiększy swoją objętość. Jeśli
dobrze krold swe slderowałeś, właśnie przy jesionie
stać powinieneś. Nazwany na cześć malarza posadzony został
. W miejscu namalowania
przez artystę obrazu
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.JózefChełmoński był mistykiem w sztuce, którą .żywiołowo
odczuwał wszelkimi instynktami swego bogatego zrozumienia

