.
Ruda Rózaniecka

czasem cisza, czasem krzyki.
Chyba wiesz już, co to jest?

9

6

Wedrówki
,
z Questem

16

Ten obiekt powstał, mój przyjacielu,
w niedawnych czasach bo w PRL-u.
Tu poświęcili godziny pracy
w czynie społecznym nasi Rudniacy,
aby ich objąć medyczną opieką
w Rudzie na miejscu a nie daleko.

8

12
11

Zbliża się koniec naszej wędrówki,
droga nas wiedzie – w dół – do Bojkówki.
Naprzeciw pałacu, miły piechurze,
ujrzysz budynek o ciekawej architekturze.
Od razu trafne wysnujesz wnioski,
że tu nie mieszkał żaden chłop z wioski.
Ściany drewniane i murowane
kojarzyć się muszą z jakimś ważnym panem.
Baron Wattmann z Czech go sprowadził,
aby w majątku gospodarkę leśną prowadził.
Był nadleśniczym, Boykow się zwał,
we wsi powszechny szacunek miał.
Zostawił po sobie lasy u Bojkówkę,
w której po wojnie urządzono podstawówkę.
Potem nauczyciele tam mieszkali,
następnie mieszkańcy książki wypożyczali.
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2,12

1

nazwę swoją wzięła od nazwy rzeki,
co przez nią płynęła (i płynie dalej)
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W pobliskim sklepie skarb twój się znajduje.
Znalazłeś? No to gratuluję!

6

4

START

2

Gdzie jesteśmy?
W Rudzie Różanieckiej, wsi położonej na
terenie województwa podkarpackiego, w
północnej części powiatu lubaczowskiego, w
gminie Narol.

META

13

1

5

13

Twoja przygoda nie kończy się jeszcze,
wpisz do diagramu litery zebrane w queście.

Ruda

7

12

10

10

Miejsce na pieczątkę (skarb)

2

3

Co robimy?
Poznajemy historię, zabytki i walory
krajobrazowe Rudy Różanieckiej.
Jak szukamy skarbu?
Za pomocą tekstu i mapy wędrujemy po Rudzie
Różanieckiej. Rozwiązujemy zagadki, które
doprowadzą nas do hasła ﬁnałowego,
otwierającego skrzynię ze skarbem. Odcisk
pieczęci – skarbu jest nagrodą za uczestnictwo
w zabawie. Satysfakcja gwarantowana.
Start: Szkoła w Rudzie Różanieckiej
Meta: Sklep „U Rybaka”
Czas przejścia: ok 60 minut
Autorzy questu: A. Błaut, E. Brogowska, M.
Franus, J. Grechuta, A. Mazur
Opracowanie graﬁczne: G. Wajs, A. Mazur, R.
Pałczyński

Mój młodzieńcze, moja panno!
Wyjdź ze szkoły porą ranną.
Stań przed wejściem popatrz w lewo,
pod tablicę rusz co żywo.
Tu patrona dzieje czytaj
o pseudonim już nie pytaj,
wpisz go szybko do krzyżówki

1

Minąwszy kasztan okazały,
wysoką kolumną ujrzysz oddali.
Z prawej stroną ją zostawisz
i na lewo kroki postawisz.
Dojdziesz do mostu, który dzieli
staw „Elektrownia od wodnej kipieli.
Ta wodna kipiel to pozostałości
dawnej dymarki i elektrowni.

Nawet rosyjscy żołnierze ją oszczędzili,
kiedy w 1915 roku część Rudy z dymem puścili.
Serownię i mleczarnię wtedy spalili
a dorodne stado krów uprowadzili.

5

Pora zawrócić z drogi
i do wsi skierować zmęczone nogi.
Aby wam się dobrze wędrowało, piosenkę
zaśpiewajcie żwawą (np. Hej sokoły)
Krajobrazy podziwiajcie,
płuca, mięśnie dotleniajcie.
Za ostatnim stawem z prawej
70 kroków postawcie dalej.
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Tu w dawnych czasach

To już koniec łamigłówki.
Teraz oczy zwróć na drogę,
Co się zarzeka zowie.
Potem w prawo skieruj kroki
i uważnie patrz na boki.
Z jednej strony krzyż okazały,
w jego gałązkach stoi
1

3
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6

2

Biały.

Tak chłopi Bogu podziękowali,
że od 1848 roku pańszczyzny nie odrabiali.
Idąc dalej, z prawej strony
na budynku ujrzysz element czerwony.
Nawet małe dziecko wie,
że tu książki wypożycza się.

3

14

Teraz skrzyżowanie przekraczamy,
i do żelaznej bramy się zbliżamy.
Za nią dzwonnica wysoka
i do kościoła schody oraz wrota.
Dzisiaj katolicka świątynia,
dawniej niemiecka kantyna.
Od 1966 roku paraﬁę tu mamy
i patrona o zguby koniecznie błagamy.
Co to za święty , który nas chroni?
Wiadomo, to święty?

4

4
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Darniową wytapiano
i różne przedmioty z niej wyrabiano.
Gdy zyski z huty znacznie spadły,
właściciele Rudy na inny pomysł wpadli.
Elektrownię wodną tutaj urządzili
i prądem pałac oraz folwarki zasilili.
A staw „Elektrownia”?
Nie tylko służył do maszyn poruszania,
lecz także do wspaniałych ryb hodowania.
Bo Ruda Różaniecka,
wie to każdy od dziecka,
czy to w górach czy w dolinie,
z hodowli i przyrządzania ryb słynie.

Zobaczycie jedną z wizytówek naszej
miejscowości
7

7
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W którym dziś DPS się mieści.
W XIX wieku rodzina Brunickich
wzniosła rezydencje swoją,
która dla rodu miała być ostoją.
Spalona przez wojska rosyjskie
roku pamiętnego – 1915.
Odbudowali ją Wattmanowie kolejni w Rudzie baronowie.

Kolejne skrzyżowanie przed nami,
kierunek: Susiec obieramy.

Przed nią, na górce, bliżej drogi,
ujrzysz budynek już nie nowy.
czy to zabytek, czy użytek?
Jeśli chcesz wiedzieć bliżej podejdź,
nad wejściem znajdziesz odpowiedź.

Dwa stawy po lewej mijamy i do
17
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Dworu docieramy.
Ośrodek to ciekawy
do wypoczynku i zabawy.
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5

„Jezioro”

Naszej wędrówki nie przerywamy
ciągle lewą stroną się poruszamy.
I nagle ukazuje się przed nami
widok nie wesoły bo ze zniszczonymi budynkami.
To pozostałości gorzelni z folwarku „Jezioro”,
co spirytusu wyprodukowała sporo.

9

Kontynuuj swą wędrówkę,
omiń znaną Ci krzyżówkę.
Dorodne drzewo zostawisz z lewej
a prostopadłościenny budynek z prawej.
Tu badania i zastrzyki,

