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kod: __ + ____+ __ + __ + __ =
19  20  21  22 23  24  25

Miejsce na skarb:

Masz już skarb? Graj dalej!

Autorzy questu: Oliwia Cachel, Karolina Dolecka, 
Wiktoria Jankowska, Ewelina Jóźwik, Alicja Muszyńska, Stasio 
Korzeniak, Klaudia Wasilewska pod opieką Marzeny Cachel

Opracowanie questu i projekt ulotki:
Anna Jarzębska, Paweł Ficek, Adam Jarzębski 
Fundacja Mapa Pasji

Opiekun questu:
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tel. 29 76 69 042 
e-mail: biuro@gouk.pl, www.gouk.pl

Zwie się „Gruba Kaśka”. Przyjrzyj się jej ścianom,
„Różan  _ _ _ _  _  _  _  nad Narwią” – tak tu napisano.
              12       25
Zobaczysz go wkrótce. Gdy rzeką się nacieszysz,
Wrócisz do asfaltu i ulicą Nową będziesz spieszyć.

Pod górę, do rynku różańskiego, serca miasta.
Wpierw w mazowieckim księstwie gród nasz wzrastał,
Potem był królewskim miastem przyjaznym gościom.
Przed wojną z niemal w połowie żydowską ludnością.

Wejdź w alejkę ukośną. Stań, gdzie ogłoszeniowy słup.
Na kamieniu-pomniku nieopodal wzrok swój skup.
Kotwicę Polski Walczącej widać na nim z oddali.
Inskrypcja mówi o tych, którzy życie swe oddali.

Nazwiska  ___  żołnierzy wyryto na tablicy niżej.
Spójrz w prawo, na pomnik żołnierza. Podejdź bliżej.
Pomnik powstał w dwudziestolecie obrony Różana,
Ta trzydniowa batalia każdemu tu jest znana.

Pancerna dywizja „Kempf”, 30 tysięcy ludzi,
I tylko dwa polskie bataliony – to szacunek budzi.
Dowódca, podpułkownik Rzedzicki odniósł rany,
Po wojnie żył w Londynie, gdzie był naturalizowany.

I on otrzymał order, którego postać jest tu wyryta. 
_ _  _  _ _ _  _   _ _ _ _ _  _  _ _  – na ramionach krzyża czytaj.
         9       21             22
Za pomnikiem ulica Warszawska już Cię zaprasza.
Spaceruj nią do miejsca, gdzie kończy się trasa.

Przy czołgu spójrz raz jeszcze na daty historyczne:
W 1565 roku budowle sakralne były tutaj liczne,
Bo stało aż 6 kościołów. Domów było  ___  razy więcej.
Udało się policzyć? Zwycięstwo masz w ręce.

Brawo! To koniec wędrówki po Różanie już.
Zsumuj cyfry, by kod poznać i hasło z liter złóż.
Ono Ci powie, gdzie dokładnie skarb się kryje.
Należy Ci się, Odkrywco, gromie „Niech żyje!”.
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Tematyka:
Quest zapoznaje z heroicznymi wojennymi losami Różana, zapozna-
jąc z pochodzącą z czasów carskich Twierdzą Różan oraz wieloma 
miejscami upamiętniającymi toczące się tu walki.

Gdzie to jest:
Różan leży na Mazowszu, na prawym brzegu Narwi, na 
skrzyżowaniu dróg krajowych nr 60 i 61, w odległości niespełna 100 
km na północ od Warszawy. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej.

Jak grać:
Quest jest zawsze dostępną grą terenową. Wystarczy uważnie
czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać
końcowe hasło do skarbu – pamiątkowej pieczęci.

Miejsce startu:
Pod budynkiem Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury 
(GOUK) im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

GPS: 52.888862, 21.396802

Śladami historii 
Różana
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Quest powstał w ramach projektu „WyjdźMy z Izolacji” realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie 

z grupą młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse - Małe Granty 2021” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności którego operatorem jest Fundacja Civis Polonus
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®Wejdź na www.questy.org.pl:
• załóż konto i dodaj do niego ten quest
• korzystaj z 600 questów w Polsce
• zdobywaj odznaki questowe
•           @questywyprawyodkrywcow
• pobierz aplikację z questami tutaj =>



Wita Cię Różan, miasto z dawna znakomite,
Stolica ziemi różańskiej w I Rzeczpospolitej.
Tu zbierały się sejmiki i dla dobra Ojczyzny
Debatowały gorąco, wojenne wspominając blizny.

Miejscowość nasza była wielokroć złupiona.
Nie ma już zamku, który podobno odwiedzała Bona,
A w czasie II wojny zniszczono prawie wszystko
Po bitwie w obronie mostu – bo Narew jest blisko.

Polacy odpierali tu Wehrmachtu pancerne natarcia,
Musieli w końcu ulec, pozbawieni silnego wsparcia.
GOUK-u rolą jest o tym dziedzictwie nauczanie,
Dlatego co rok urządza Piknik Militarny w Różanie.

O historii uczą one ciekawie i o wojskowości.
Ruszajmy już na quest, czas rozprostować kości!
Czołg z czasów wojny tu stoi, ku niemu ruszaj.
Tablica od strony drogi wspomina Janusza.

Przyjrzyj się datom – jedna z nich się powtarza
Z drugiej strony pomnika, a to okazję stwarza
Do zagadki: w roku tym, który wskazuje data,
Różan  _  _ _ _  _   _ _ _ _ _  _  _ _  dostał na długie lata.
                17               6                    13

O budowie  _ _  _  _ _ _  różańskich w 1905 roku
               4
Przeczytasz też, nie spuszczając z dat wzroku.
Pójdziemy już do nich, questowi więc zaufaj – 
Kierunek marszu wskaże Ci czołgu T-34 lufa.

Przed rondem przejdź po pasach, potem w lewo zwrot.
Chodnikiem idąc, będziesz mijał szkoły płot,
A kawałek dalej do skrętu wezwie ulica Szkolna.
Tak do Twierdzy Różan już zbliżasz się z wolna.

Naprzeciw boiska wielkie litery są przy bramie:
Działają tu warsztaty  _  _ _ _ _  _  _   _ _  w Różanie.
      7     15
Po wojnie służył im też Fort I. Jesteś blisko!
Część fosy zasypano, budując przy twierdzy boisko.

Za parkingiem w dół asfalt powiedzie Cię do niej – 
Służyła w kampanii wrześniowej, dziś w zieleni tonie.
Oparciem w 39 roku była ta twierdza z czasów cara
Wzmocniona schronami, bo wtedy już dość stara.

Obrona linii Narwii była zaś celem jej budowy.
Dobrze spełniła zadanie w obu wojnach światowych.
I tak wpierw carskie, dziś polskie forty w Różanie
Przetrwały dziejowe burze. Już nic im się nie stanie?

Oby! Trzy forty z betonu tworzą pierścień wokół miasta,
Czwarty, reduta ziemna, w środku pierścienia wyrastał.
Znajdziesz tablicę dość już starą, która Ci opowie
O Szlaku  _ _ _  _  _ _   _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _  I wojny światowej.
               5          18

Różan

___  okien łukowych zdradza ściana Twierdzy Różan.
Kto do środka wejdzie, ten w historii się zanurza.
Między nią i stadionem zaś wyrasta bryła schronu
Z czasów II wojny światowej. Tak jak fort – z betonu.

Potem wróć na parking. Spójrz – rzecz to oczywista,
Że na wschód prowadzi stąd ulica  _  _  _  _ _ _ .
              1        11
Idź nią śmiało! Miniesz komin duży, muchomora
I dojdziesz do końca drogi, taka jest Twa rola.

Stąd chodniczkiem na pasy i na drugą stronę.
W prawo parę kroków, gdzie tablice ustawione.
Dwie ulice rym łączy. Czy o roli była mowa? 
Ulica Rolna to Twoja towarzyszka nowa.

Od tej chwili trzymaj się lewej strony drogi,
A pod bramę cmentarza zaprowadzą Cię nogi.
Wejdź do środka. Ujrzysz anioła oblicze miłe,
Lecz na razie idź w prawo, miń ofiar mogiłę.

Przejdź wzdłuż płotu metrów sześćdziesiąt niecałe,
Aż zobaczysz szachownicę na mogile okazałej.
Osiem grobów tu złączonych żołnierskim losem
Cześć poległym tym oddaje zdwojonym głosem.

„Przy  _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ ” i „w obronie Ojczyzny”
        2   23

Zginęli w różnych latach. Liczne Polska nosi blizny.
W środku Bronisław  _  _ _ _ _ _ _  _  _ , kurier podziemia,

         19                  8
Z prawej lotników ciała skryła różańska ziemia.

6 września, lecąc „Karasiem”, ptakiem ze stali,
Kolumnę pancerną pod Różanem zbombardowali.

Raniony obserwator Cybulski zmarł niebawem,
Losy drugiego z lotników także są ciekawe.

Zygmunt Turuta – to strzelca prawdziwe nazwisko.
Nie wiadomo, czy też zginął, mgła zakryła wszystko.
Wróć pod bramę, gdzie stoi grób ofiar bolszewików,
Zabitych w roku 1920 w inwazji sowieckiej wyniku.

Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa to członkowie.
O gniewie ludności Różana tablica też coś powie.

Stań jeszcze przed zabytkowym nagrobkiem z aniołem.
W 2005 roku odrestaurowany został z mozołem.

Nazwisko rodziny  _ _ _ _  _  _  _  _ _ _ _  3 razy się powtarza.
            16        10

Teraz znaną Ci bramą w zadumie wyjdź z cmentarza. 
Idź przed siebie, na wprost. Widzisz wieżę kościoła?

Wkrótce całą ceglaną budowlę ujrzeć zdołasz.

Pierwszą murowaną świątynię fundowała królowa
Anna Jagiellonka – to szesnastego wieku połowa.

Potem Stefan Szyller, słynny architekt z Warszawy,
Dzisiejszy neogotycki kształt nadał mu ciekawy.

Po I wojnie światowej ten nasz kościół św. Anny
Odbudowano ze zniszczeń w sposób staranny.

Obejdź kościół od lewej, Andrzej Nałęcz tam leży
W małym grobie pod murem. W moc modlitwy wierzył.

A pochowała go żona z  _  _  _ _ _  _  _ . Idź dalej wokoło,
                       14               24

Aż za furtką z lewej ładnej plebanii ujrzysz czoło.
Tabliczkę przy jej wejściu odnaleźć potrafisz?

Informuje, że działa tu  _ _ _  _  _ _ _ _ _  _  parafii.
                      20    3

Przejdź dalej na placyk i znajdź furtkę małą,
Za którą Maria góruje, ubrana w szatę białą.

To Górka Panny Marii, tak zwana w Różanie.
Dwie są daty pod Madonną, zrób odejmowanie.

Wynik w cyfrach to  ___ . Przez furtkę już wrócisz
I znajdziesz schodki w dół, by drogę sobie skrócić.
Zliczysz ich ___ , ścieżką zejdziesz do rozwidlenia.

Lewa odnoga w dół wiedzie, nie widać jej imienia.

Zwie się Nadnarwiańska – już wiesz, gdzie wiedzie?
Betonowa droga wkrótce ukaże się na przedzie,

Zapraszając nad rzekę. Tam ujrzysz rdzawe schody.
To nad brzegiem Narwi dawna przepompownia wody.


