WYPRAWA ODKRYWCÓW

9. Zakończenie
Już blisko tysiąc lat opactwo Benedyktynów w Tyńcu opiera się żywiołom i
burzom historii. Choć rzeka czasu płynie wartko, tutaj wciąż przestrzegana
jest ta sama co przed wiekami reguła życia duchowego, mnisi modlą się
i pracują, a wieże opactwa przeglądają się w nurcie Wisły. Wyjaśnieniem
tajemnicy trwania tego niezwykłego miejsca może być jeden z psalmów.
Jego przekład można znaleźć w Psałterzu Dawidów Jana Kochanowskiego.
Zsumuj wartości ze wszystkich zagadek,
żeby dowiedzieć się,
jaki numer nosi ten psalm.
Znajdź i zapisz jego tytuł

Tytuł psalmu zapisz tutaj:

Witajcie podróżnicy!
Jesteście w miejscu, w którym od wieków spotykali się kupcy i pasterze, bracia zakonni i poszukiwacze przygód. Przeprawy przez Wisłę
skrywa wiele tajemnic. Znajdźcie wszystkie miejsca zaznaczone na
mapie okolicy i wykonajcie zadania by odkryć tajne hasło.
Powodzenia!

Uwaga: Psałterz Dawidów znajdziesz być
może na terenie opactwa, szukaj go w księgarni.

Tytuł psalmu to Twoje tajne hasło. Podaj je przewoźnikowi na promie
by otrzymać pieczęć zakończenia przygody.
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1. Przewóz przez Wisłę
Zejdź nad brzeg Wisły. Po drugiej stronie rzeki widzisz opactwo Benedyktynów. Wokół klasztornego wzgórza położona jest miejscowość Tyniec. Ludzie osiedlali się tutaj już od pradziejów. Przyciągały
ich żyzne ziemie nad brzegami Wisły oraz fakt, że rzeka była tu wąska i płytka. Bywało, że latem można było przejechać przez nią konno.
Tędy przebiegał starożytny szlak bursztynowy, przez Tyniec podróżowali kupcy z towarami do Krakowa, przez rzekę przeprawiały się też
wojska. Warto było mieć oko na tak ważne miejsce!
• Od czasu założenia opactwa, brzegi Wisły łączy prom rzeczny. Prom,
podobnie jak łódź pływa po rzece ale tylko w poprzek - od brzegu do
brzegu. Prom zastępuje most, jak myślisz, co przewożono nim kiedyś,
a co obecnie?
• Prom, którym teraz można przeprawić się przez rzekę, pływa od 2017
roku. Poprzedni działał od powstania klasztoru aż do 1989 roku.
Prom był przytwierdzony liną do brzegów,
żeby nie odpłynął z nurtem rzeki.
Do czego była przywiązana ta lina?
Znajdź urządzenie, które ją utrzymywało
i policz ile widzisz
w nim okrągłych otworków.
*) Tak o promie w Tyńcu śpiewał Marek Grechuta:
Prom tu pracuje dość regularnie
Co piętnaście minut
W tę i w tę, w tę, i w tę
Wyspecjalizował się
Czasami tylko przypomina Arkę
Gdy furgonetka wiezie prosiaka albo gęś z dala
Konie z wozem pełnym siana rzadziej tu zajadą
Po obu stronach trawa jednakowo zielona i bujna
Przewozić ją w stogach robota podwójna
Pola, drzewa na obu brzegach w zasadzie podobne
Przepływają więc tędy atrakcje ozdobne
Sprzęty niezbędne i drobiazgi śliczne
Arka - dziś statek pasażerski dla koni mechanicznych
Patrzę jak przewoźnik korbą kręci, linę naciąga i prom uruchamia
Rzeka ma tu odpowiednie zajęcie
Woda pcha pomost na właściwy namiar.
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Cyfrę zapisz tutaj:

Zmuszając do pracy chłopów
z całej okolicy i z pomocą francuskich inżynierów konfederaci zmienili
opactwo w warowną twierdzę. Przez kilkanaście miesięcy skutecznie odparli tutaj szereg rosyjskich szturmów.
• Zwróć uwagę z jakich materiałów zbudowany jest ten mur. O czym może
świadczyć jego konstrukcja?
• W czasach konfederacji barskiej za tym murem znajdował się browar. Posiadanie własnego piwa miało ogromne znaczenie dla obrony twierdzy
– dawniej piwo zastępowało wodę, która mogła być zanieczyszczona lub
zatruta w trakcie walk.
Budynek z zielonym dachem, który widzisz
za murem to rekonstrukcja dawnego browaru.
Policz ile widzisz kominów na jego dachu.
Odejmij od tej liczby dużych fragmentów skały,
leżących w Wiśle po trzęsieniu ziemi.

Zapisz ich ilość tutaj:

• Na planie z czasów Konfederacji barskiej poszukaj miejsca podpisanego
austeria. Co to mogło być? Udaj się tam.

8. Austeria
W dawnych czasach, kiedy działała stara przeprawa promowa, po obu
stronach rzeki stały karczmy czyli austerie. Podróżni mogli tu spędzić czas, oczekując na prom lub odpocząć w drodze. W austerii można było zawsze znaleźć towarzystwo i wymienić się wiadomościami
ze świata. Poszukaj śladów dawnej karczmy po tej stronie Wisły. Pomyśl, jakie historie można tu było przez wieki usłyszeć...
Gospoda nad Wisłą w Tyńcu została
wspomniana w pierwszym zdaniu
najsłynniejszej polskiej powieści,
opowiadającej o czasach średniowiecza.
Jak w tej powieści nazywała się gospoda?
Ta nazwa zawiera słowo, którego używa się
też na określenie jednego z miesięcy.

Zapisz tutaj jego numer:

*) O karczmach przy przeprawie dowiadujemy się już z najstarszych dokumentów. W 1124
roku urzędnik papieża zapisał wśród klasztornych posiadłości: wieś Tyniec z przewozem
przez rzekę i karczmę oraz drugą karczmę z przeciwnej strony rzeki.
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7. Mury konfederatów

2. Sztolnia w Piekarach

Wejdź na wał wiślany przylegający do skały, na której stoi klasztor.
Zobaczysz mur z kamieni i cegieł zbudowany u podstawy klasztornego
wzgórza. Miejsce to nazywało się kiedyś „wilk”. Spróbuj je znaleźć na tym
planie:

Szukaj skalnej ściany. W tym miejscu wydobywano kamień. W skale możesz zobaczyć tajemniczy korytarz. Sztolnia sięga 50 metrów
w głąb wzgórza - sprawdź jak tam zimno! Dlatego były tu trzymane
skarby – chłodziło się tutaj piwo z browaru w Piekarach.
• Piekary to miejscowość położona najbliżej tego brzegu Wisły. Wielu mieszkańców Piekar trudniło się tym samym zawodem. Stąd wzięła się nazwa ich miejscowości. Wieś służyła między innymi Benedyktynom.
Jak myślisz, co (oprócz piwa) przewożono
promem z Piekar do Tyńca?
Ile liter ma to słowo?

Zapisz tutaj tą cyfrę:

Stań na wale wiślanym odgradzającym
teren dawnego kamieniołomu.
Rozejrzyj się, a zobaczysz wysokie kominy
po drugiej stronie rzeki.

Zapisz tutaj ile ich jest:

• Tam gdzie te kominy jest miejscowość Skawina. Idź dalej w tamtym
kierunku. Cały czas trzymaj się drogi aż dojdziesz do Wisły. Zatrzymaj się dokładnie w miejscu gdzie zza wzgórza po drugiej stronie rzeki wyłoni się biało - czerwony komin w Skawinie.

3. Widok na Skawinę
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Archiwum Narodowe w Krakowie. Plan opactwa benedyktynów w Tyńcu
wraz z opisem walk konfederacji barskiej, XVIII w.

Podobnie jak dawne browary i młyny, dzisiejsze zakłady przemysłowe też korzystają z wody. Kominy, które tu widzisz należą do elektrociepłowni w Skawinie. Energię elektryczną uzyskuje się tu poprzez
podgrzewanie wody. Para wodna napędza turbiny elektrowni. By doprowadzić wodę z Wisły, powstał tam specjalny kanał.

To miejsce przypomina nam, że w Tyńcu rozlegał się nie tylko śpiew mnichów ale i wystrzały armatnie. Widoczne tutaj mury to jedna z pozostałości
po działaniach konfederatów barskich. Konfederacja barska była ruchem
zbrojnego oporu przeciwko wpływowi imperium rosyjskiego na polską politykę.

Nieopodal miejsca, z którego zobaczyłeś
komin elektrociepłowni w Skawinie,
stoi żółty znak żeglugi śródlądowej.
Gdybyś zobaczył znak o takim kształcie
w księgach dawnych mnichów,
jaką oznaczałby liczbę?

Zapisz ją tutaj:
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4. Widok na klasztor Kamedułów

5. Wielka Woda

Ustal w którą stronę płynie Wisła. Możesz w tym celu wrzucić do
wody liść albo sprawdzić kierunki świata. Wisła płynie z południa na
północ. Popatrz w kierunku w którym płynie Wisła - to dół rzeki. Teraz
popatrz w kierunku z którego płynie Wisła - to góra rzeki. Gdybyś płynął łódką z nurtem, czyli w dół rzeki, to który jej brzeg miałbyś po prawej stronie? To jest prawy brzeg Wisły. Po lewej stronie miałbyś lewy
brzeg Wisły. Na którym brzegu stoisz teraz?
Idź lewym brzegiem w dół rzeki
Zatrzymaj się w miejscu, z którego zobaczysz trzy białe wieże na dalekim wzgórzu. To jest klasztor mnichów - pustelników, kamedułów na
Bielanach. Bracia po założeniu klasztoru zasadzili winorośl. Na wzgórzu znajduje się obecnie największa winnica w Polsce. Podobnie postąpili wcześniej benedyktyni w Tyńcu. Na przeciwnym – prawym brzegu Wisły widzisz skałę, zwaną „winnica” - nad nią, na południowych skarpach sadzono winne krzewy.
• Wytęż wzrok - z tego miejsca zobaczysz ciemny otwór wykuty w skale. Jest tam korytarz, w którym składowano wino i inne produkty na
potrzeby karczmy przy Wiśle. Jak myślisz, czemu wejście jest tak wysoko? Jak można było się tam dostać? Czemu mógł służyć taki sposób
przechowywania zapasów? Na tej skale można dziś spotkać wspinaczy skałkowych, być może ten sport pojawił się tutaj już w dawnych
czasach…

Pomimo licznych zabezpieczeń, obwałowań i zbiorników, najwięsza polska
rzeka wciąż pokazuje siłę żywiołu. Powodzie są najczęściej spowodowane
przez wiosenne roztopy lub wyjątkowo silne opady deszczu. Zdarzyło się,
że jednego roku wystąpiły oba te zjawiska. Wisła wezbrała wtedy tak bardzo, że zagrożony był Wawel! Żeby dowiedzieć się jak wysoko sięgała woda
w Tyńcu poszukaj betonowego słupka, do którego kiedyś przywiązany był
prom po tej stronie przeprawy. Znajdziesz go kilkanaście metrów od brzegu, po drugiej stronie drogi.

Popatrz tam, gdzie była winnica Benedyktynów.
Pod nią, nad samym brzegiem Wisły
zobaczysz zielony numer

Zapisz go tutaj:

*) Z reguły św. Benedykta:
Czytamy wprawdzie, że picie wina w ogóle mnichom nie przystoi, ale skoro w naszych czasach nie można o tym mnichów przekonać, zgódźmy się przynajmniej na
to, że należy pić mało, a nie aż do przesytu, gdyż wino przywodzi do upadku nawet
człowieka mądrego.
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Na tabliczce z poziomem
wielkiej wody znajdziesz datę wezbrania.
Zwróć uwagę, że każda cyfrawystępuje w niej tyle samo razy.

Zapisz tutaj ile razy:

6. Tajemniczy głaz
W tym miejscu nie da się przeoczyć pękniętej skały na brzegu Wisły częściowo zatopionej w wodzie. Wejdź na nią. Zobaczysz stąd z obu stron rzeki rozciągające się wzdłuż Wisły wały przeciwpowodziowe.
• Nie tylko wały wiślane mówią tu o sile żywiołów. Spójrz na kamień
na którym stoisz. Jak myślisz, jak się tutaj znalazł? Czy potrafisz
wskazać miejsce, z którego odpadł?
• W 1786 roku w Tyńcu zadrżała ziemia.
Trzęsienie ziemi spowodowało zawalenie części
murów opactwa i odpadniecie fragmentu skały.
Spójrz na ścianę skalną u stóp klasztoru,
czy rozpoznasz miejsce z którego oderwała się ta skała?
Na ile największych części rozpadła się ta skała? Zapamiętaj ich liczbę, ale jej nie zapisuj,
przyda się później.
*) Trzęsie ziemi w Tyńcu miało sześć stopni w skali Richtera.
Co mogłoby się stać, gdyby trzęsienie było choć o jeden stopień wyższe?
Możesz to sprawdzić pod adresem:
https://tinyurl.com/tyniecsietrzesie
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