
Wójt Gminy Kłaj
Regionalne Koło Historyczne „Zadora”.

Karta uczestnika gry terenowej
„W poszukiwaniu historii”.

Gra terenowa „W poszukiwaniu historii” realizowana jest w ramach projektu 

„Zlot samochodów historycznych” i dofinansowana ze środków Urzędu Gminy Kłaj. 

Imię i nazwisko ………………………………..……….………….….

Miejscowość zamieszkania ….…………………………………………

Założenia gry terenowej:
Zadaniem Uczestników gry terenowej jest poszukanie odpowiedzi na na pytania zawarte w teście dotyczącym 
znajomości naszej gminy i jej wybranych zabytków. Wszystkie odpowiedzi znajdują się na obiektach, których 
dotyczą pytania.
Wystarczy: odwiedzić miejsca wymienione w karcie gry terenowej, odnaleźć odpowiedź na pytania, wpisać 
odpowiedzi do karty, złożyć wypełnioną kartę w biurze Organizatora w dniu Zlotu samochodów historycznych do 
godz 14 30. Karta będzie uważana za wypełnioną w przypadku rozwiązania co najmniej 7 zagadek. Rozdanie 
upominków dla Uczestników gry terenowej nastąpi około godziny 15-ej w dniu Zlotu samochodów historycznych.

Regulamin:
• Każdy Uczestnik gry terenowej „W poszukiwaniu historii” ma obowiązek dostosować się do aktualnych w dniu Zlotu

zasad epidemiologicznych.
• Organizatorem gry terenowej jest Regionalne Koło Historyczne „Zadora” działające przy Stowarzyszeniu Rozwoju 

Gminy Kłaj.
• Do udziału zapraszamy przedstawicieli rodzin zamieszkałych w gminie Kłaj. 
• Organizatorzy proponują wypełnienie karty gry w dowolnym terminie poprzedzającym Zlot samochodów 

historycznych np. w okresie całych wakacji. Zakończenie gry terenowej nastąpi o godzinie 14 30 w dniu Zlotu w 
Kłaju.

• Uczestników informujemy, że ze zdjęć i filmów wykonanych podczas Zlotu i wręczenia upominków uczestnikom gry 
terenowej powstanie film, dokumentujący te wydarzenia. Udział w grze jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie 
wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz filmach.

• Organizatorzy zastrzegają sobie zatrzymanie kart gry. 
• Regulamin i zasady gry można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Kłaj – www.klaj.p  l  
• Zapytania dotyczące gry terenowej prosimy kierować na adres: redakcja@grodkowice.pl

1. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Regionalne Koło Historyczne „Zadora” mojego wizerunku/wizerunku mojego 
dziecka, zarejestrowanego podczas realizacji Zlotu i gry terenowej, w mediach (internecie, prasie, telewizji, gazetkach). 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji imprezy i nie 
będzie naruszał mojej godności. Informuję, że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje
mi prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.

......................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego)

2. ZGODA NA UCZESTNICTWO W GRZE TERENOWEJ
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w grze terenowej organizowanej przez Regionalne Koło Historyczne „Zadora”. Oświadczam,
że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich 
poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.

......................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego)

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję go w całości.

......................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego)



BRZEZIE
Cmentarz parafialny w Brzeziu istniał już w XIX w. Świadczą o tym najstarsze nagrobki księży pracujących w tutejszej Parafii oraz groby 
mieszkańców. Na cmentarzu znajdują się także kwatery żołnierzy różnych wyznań, poległych w I wojnie światowej. Najstarsze nagrobki na 
cmentarzu to obraz upływających lat, stylów sztuki cmentarnej i różnorodności upodobań, zamożności fundatorów. Spotkamy tu liczne płyty 
z trudnymi do odczytania epitafiami, nagrobek w formie sarkofagu i postać aniołka czuwającego od ponad 100 lat nad wiecznym snem 
dzieci.
Zadanie do wykonania: Proszę odczytać i wpisać poniżej datę umieszczoną na bramie głównej cmentarza.

……………………………………..…………………….

Obok kościoła parafialnego w Brzeziu, w 1903 roku, zostało wybudowane Mauzoleum Żeleńskich. Autorem projektu tego 
klasycystycznego grobowca był przyjaciel rodziny Władysław Ekielski. Wewnątrz, na ścianach, umieszczono liczne epitafia. W ich treści 
przedstawiono cnoty i zasługi dla rodu i Ojczyzny spoczywających w podziemiach grobowca.
Zadanie do wykonania: Na południowej stronie Mauzoleum znajduje się marmurowa tablica. Na podstawie zamieszczonego na niej tekstu 
proszę wpisać poniżej kto „wystawił” ten grobowiec.

……………………………………...…………………….

GRODKOWICE
Kapliczka Matki Boskiej Łaskawej stoi na skrzyżowaniu dróg prowadzących z Grodkowic do Łężkowic i Cichawy. Ufundowana została 
przez Kamillę z Russockich-Żeleńską, żonę powstańca listopadowego, zabitego podczas rzezi galicyjskiej - Marcjana Żeleńskiego. 
Wykonana jest z piaskowca. Niedawno przeszła renowację.
Zadanie do wykonania: Na południowej stronie cokołu kapliczki znajduje się informacja dotycząca jej fundacji. Prosimy o podanie roku, w
którym została zbudowana.

……………………………………...…………………….

Kaplica w Grodkowicach (Ochronka) ufundowana została przez Annę Żeleńską w 1905 r. Zamieszkały w niej Siostry Służebniczki. 
Prowadziły one szkołę, zajmowały się opieką nad chorymi i posługiwały w kościele parafialnym. Siostry Służebniczki pracowały w 
Grodkowicach do 1991 roku. Kaplica nadal jest obiektem sakralnym. W 2005 r obchodziła swoje 100-lecie.
Zadanie do wykonania: Prosimy o wpisanie poniżej numeru pod którym znajduje się budynek Kaplicy. Znajduje się on przy bramce 
prowadzącej do zakrystii.

……………………………………...…………………….

KŁAJ
W niedużej odległości od kościoła parafialnego stoi kamienny krzyż. Został on postawiony w 1821 lub 1831 r. Jego fundatorami byli 
Wiktoria i Wojciech Gondorowie (lub Sondorowie). Na nieczytelnym napisie fundatorzy „proszą o pozdrowienie anielskie do Boga”. 
Zadanie do wykonania: Na cokole krzyża znajduje się informacja dotycząca jej renowacji. Prosimy o podanie roku, w którym się ona 
odbyła.

……………………………………...…………………….

3 września 1939 r, w Kłaju, ucichły już echa walki powietrznej, gdy niespodzianie po około 1 min znów słychać warkot silnika i widać 
lecący od południa samolot ciągnący za sobą warkocz dymu – był to P.11c ppor. Króla – samolot nurkuje i rozbija się w zagajniku 
nieopodal sztabu jednostki wojskowej, a obserwator lotniczy melduje o spadochronie zauważonym na płd. od Kłaja.
Zadanie do wykonania: W niedużej odległości od jednostki wojskowej w Kłaju, tuż obok drogi, znajduje się pomnik upamiętniający to 
wydarzenie. Prosimy o podanie roku, w którym ufundowano obelisk.

……………………………………...…………………….

ŁĘŻKOWICE
Po dwóch latach wytężonej pracy, jesienią 1921 r, nastąpiło poświęcenie kościoła w Łężkowicach. Kościół, pierwszy w tej parafii, jest 
miejscem kultu religijnego do dziś. Ważnym elementem każdej świątyni są dzwony. Trzy pojawiły się w dziesiątą rocznicę odzyskania 
niepodległości, kolejne w 1972 r. Parafianie bardzo dbają o swoją świątynię.
Zadanie do wykonania: Obok kościoła znajduje się dzwonnica wybudowana w 1972 roku. Prosimy o podanie ilości zawieszonych w niej 
dzwonów.

……………………………………...…………………….

SZARÓW
W 1958 roku na skrzyżowaniu drogi nr 75 z drogą prowadzącą do centrum wsi odsłonięto pomnik upamiętniający poległych i 
pomordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej. Wzniesiony wysiłkiem mieszkańców Szarowa przypomina o tragedii 20 młodych ludzi 
wywiezionych w 1943 r do aresztu Gestapo, a później zamordowanych w Oświęcimiu. W 1990 roku obok wcześniej widniejących nazwisk 
pojawiły się także nazwiska upamiętniające pozostałych mieszkańców gminy, którzy ponieśli śmierć z rąk okupanta.
Zadanie do wykonania:W centralnej części pomnika znajduje się urna z wyrytym na niej napisem. Prosimy o podanie treści tego napisu.

……………………………………...…………………….

TARGOWISKO
Kapliczka Świętego Walentego z dzwonkiem burzowym stoi przy głównej drodze, w centrum wsi, nad rzeką Tusznicą. We wnętrzu 
domkowej kapliczki znajduje się figura Świętego Walentego. Kapliczce towarzyszy, umieszczony na wysokim stelażu, zabytkowy dzwonek 
na chmury. Dźwięk dzwonka rozpędzał nadciągające groźne chmury. Na dzwonku napis po łacinie: „Oto Krzyż Pana, Uciekajcie 
przeciwnicy.”
Zadanie do wykonania: Proszę podać imię, nazwisko i datę umieszczoną na tabliczce nad wejściem do kapliczki.

……………………………………...……………………


