a dawniej w Rudzie słynął.
Pomagał chorym, lecz to nie lekarz,
nie pielęgniarka, nie aptekarz.
Leczył Twego dziadka,
W Płazowie była jego chatka.
Kto to?

7

17

Po sąsiedzku ujrzysz obiekt piętrowy,
trochę historyczny, a trochę nowy,
budynek to okazały,
od lat na ziemi rudniańskiej ostały.
Pobudowany przez Brunickiego
w połowie wieku XIX.
Właściciel majątku
codziennie był widoczny
w każdym jego zakątku.
gospodarstwa sumiennie pilnował,
i ludzi ze wsi do służby folwarcznej najmował.
Hodować ryby i konie lubił,
przeróbką drewna się trudnił.
Mleczarnią, gorzelnią, serownią zarządzał
i leniwym parobkom stracha napędzał.
Dzięki niemu gospodarstwo pięknie się
rozwijało.
Czy wiesz jak dawniej się nazywało?

8

16

Idź w dół ulicą,
zachwycaj się okolicą.
spójrz na budynek z dachem łamanym,
na którym mogą spocząć bociany .
Tuż obok boiska atrakcją jest,
z boku Różanki słychać szelest.
Rzeka dwa brzegi ma,
po której stronie jest Bojkówka?

10

Gdzie to jest?
Ruda Różaniecka leży w północnej części
powiatu lubaczowskiego , w dorzeczu Różanki.

14
15

9

Tematyka
Quest umożliwia poznanie miejscowości oraz jej
zabytków.

Jeszcze jedna zagadka na rozwiązanie czeka.
Niski, wąski budynek woła Cię z daleka.
Tu siedzibę mają ci,co zawsze są w gotowości.
Kiedy pożar, wielka trwoga
na sygnale pędza szybko.
Nie zawsze jest dobra droga,
ale ratować trzeba wszystko.
Nawet kotka co to z drzewa
nie chce zejść po dobroci,
zdejmą prędko,gdy potrzeba,
aby oddać w ręce cioci.
Są też chwile gdy świetują,
wtedy oczy się radują.
Lśnią im hełmy i mundury,
błyszczą na nich srebrne sznury.
Patrona maja wspaniałego,
napisz imię jego.

Jak rozwiązać Quest?
Należy dotrzeć do wszystkich punktów
zaznaczonych na mapie, odgadnąć hasła, z
których po wpisaniu w odpowiednie miejsca
zaznaczonych liter powstanie hasło końcowe.
Czas przejścia wynosi około 1 godziny.

11
13

9

"Podróż w przeszłość"

12

10

Na wprost pałacowej bramy stoi budynek mały.
Dawniej i dziś drewniany cały.
Ozdobą jego była ona,
kwadratowa i czerwona.
Z przodu napis mieścił się,
sześć białych liter na czerwonym tle.
Mieszkańcy Rudy tu przystawali
i z tej łączności korzystali.
Jeśli wiesz już jak rzecz ta nazywa się,
wpisz rozwiązanie w krateczki poniższe.

QUEST

1

Meta
Po drugiej stronie ulicy sklep się znajduje.
Tam na Ciebie nagroda oczekuje.
Uzupełnij tylko rozwiązanie,
a Twoj trud nagrodzony zostanie
Hasło końcowe
1

2

12

13

14

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

Opracowanie:
B. Kasperska, A. Kierepka,
B. Kurus- Frankowska,
A. Pata, G. Wajs

8

9

Start
Przed budynkiem szkoły historia się zaczyna
I twoja historia rozpoczyna.
Na kamiennej tablicy zatrzymaj wzrok
I na drogę zagadki skieruj swój krok.
Ten który Tygrysem był zwany,
Na patrona naszej szkoły został wybrany.
Zasług wiele dla Polski miał:
Siatkę wywiadowczą skrupulatnie budował,
Rakiety V1 i V2 znajdował.
Żołnierzem, bohaterem wielkim był.
Czym się jeszcze trudnił?

1

11
10

Miejsce na pieczatkę

11

18

Utrzymaj spokojny chód
i kieruj się drogą na zachód.
Idź cały czas na wprost
aż traﬁsz na most.
Tu ona coraz szybszym nurtem rwie,
nie chce wcale zatrzymać się.

6

Tam podetnie, tu usypie
pod stodołą lekko drapie.
Wykonuje ostry skręt,
aż się w wodzie unosi męt.
Jeśli wiesz już co to jest,
Czy lubisz to zakole czy nie,
odgadnij jak inaczej nazywa się?

5

2

2

998

4

Skręć w prawo podążając tropem zagadki,
ujrzysz przed sobą widok rzadki.
Choć ściany liczne napisy pokrywają,
to historię w sobie skrywają.
To zakład barona Brunickiego Pana wielkiego,
który przemysł rozwijał,
z miazgi drzewnej i starych tkanin
produkt wytwarzał.
Cienki jak włos, lekki jak pióro,
nie obędzie się bez niego żadne biuro.
Jeśli już się domyślasz
napisz proszę bardzo
jaki to produkt przemysłowy
w zakładzie tym do pisania był gotowy?

3

3

Idź dalej lewą stroną głównej drogi,
ujrzysz dowód wdzięczności,
symbol radości i pobożności.
Każdy się stara,
by jak najpiękniej wyglądała.
Osłonięta daszkiem od wiatrów,
Matka Boska skryta wśród kwiatów.
Pełna wdzięku na białym tle,
odgadnij co nad nią wznosi się.
5

Przemieszczaj się teraz zgodnie z mapą,
nie okaż się gapą,
a ujrzysz wąską alejkę, co na północ się pnie.

,

. anka

K

Idź nią uważnie,
bo w drzew cieniu,
na piaszczystym wzniesieniu,
w wiecznym uśpieniu leżą Ci,
co przelali niejedną kroplę krwi.
Okolicy naszej bronili,
Gdy Niemcy Rudę bezcześcili.
O swoim strachu zapominali,
gdy w szranki z wrogiem stawali.
o Twoją wolność walczyli.
Kim byli?
3

Wędruj prosto ulicą Zagóra,
nie wyda Ci się ona ponura,
stąd do głównej drogi
same poniosą Cię nogi.
Teraz idź lewą stroną ulicy,
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przyglądaj się okolicy.
Przejdź na most, popatrz w dół,
jest przed Tobą długi wądół.
Różanka nasza szybko mknie i rwie,
w głąb doliny wcinając się.
W odległych czasach tutaj
woda prąd wytwarzała,
i do wytopu rudy darniowej się nadawała.
Piec hutniczy tu stał,
i imię ulicy pobliskiej dał.
Żelazo wytopione
na narzędzia było przerobione.
Może ktoś będzie zgadywał,
Jak ten piec się nazywał?

6

1

19

Patrz na prawą stronę drogi,
nie miej w sobie żadnej trwogi.
Gdy poczujesz brak mocy,
Tu ci nikt nie odmówi pomocy.
Zawód, który obecnie zaginął,

