Podejdź schodkami pod górę, tam piękna sośnina.
Quest nasz powoli zmierza do ﬁnału,
Mamy więc nadzieję – nie było banałów.
Na koniec więc Twojej dzisiejszej przygody,
Zbliżasz się niepostrzeżenie do swojej nagrody.
W prawo ścieżką leśną dotrzesz do furtki OEM-u, jak
Ośrodek Edukacyjno – Muzealny zwiemy po swojemu.
Tam nagroda Twoja czeka niewątpliwie,
Idź do punktu IT, a tam pieczęć przybij sobie.

Zwierzyniec – miasto w woj. lubelskim, powiecie
zamojskim, położone nad Wieprzem, na pograniczu
Roztocza Środkowego i Zachodniego. Miasto otaczają
lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Zwierzyniec i okolice to idealne miejsce aktywnego
wypoczynku
oferujące
liczne
trasy
spacerowe,
rowerowe, nordic walking oraz szlaki kajakowe.

Na koniec samiuśki questu niniejszego
Rozwiąż zagadkę dla satysfakcji poziomu wysokiego:

GPS 50° 36' 52'' N 22° 58' 01'' E
Z
Zamościa
drogą
krajową
74
w
kierunku
Szczebrzeszyna, dalej drogą 858. Z Biłgoraja drogą 858.

GDZIE TO JEST?

JAK DOJECHAĆ?

POCZĄTEK QUESTU
Karczma „Młyn”, ul. A. Wachniewskiej 1a.
Czas przejścia ok. 1 godzina.

OPIEKUN QUESTU
Roztoczański Park Narodowy, tel. 84 68 72 286
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, tel. 84 68 72 660

Questing

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska, tel.84 687 20 20

OPRACOWANIE

Z Roztoczem mocno związany,
Zimą puchaty, latem w szarą szatę ubrany.
Racic nie posiada, a wzrost jego nieduży,
Spotkałeś go podczas dzisiejszej podróży.

Tekst:
Bartłomiej Kaproń, Barbara Pacyk, Jadwiga Stachyra,
Małgorzata Tronkowska
Koordynator questu, opracowanie graﬁczne:
Teresa Mitura

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu
Technologii HORYZONTY
horyzonty@man.rzeszow.pl
tel. +48 17 865 17 07

Miejsce na pieczątkę

Projekt „W HARMONII Z NATURĄ – promocja
bioróżnorodności
Polski
Południowo-Wschodniej"
korzysta z doﬁnansowania, w kwocie 212 500 zł,
pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w
ramach funduszy EOG.

www.eog.gov.pl
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A teraz Turysto drogi musisz zawrócić
I po 60 krokach drogi, na skrzyżowaniu spójrz w lewo.
Tuż za rogiem ogrodzenia, następne drzewo,
Orzechem szarym się zowie, Ameryka ojczyzną jego.
Podejdź bliżej, może trochę historii
O Zamoyskim Ci opowie
Posłuchaj chwilę szumu tego drzewa
I ruszaj prosto przed siebie dalej,
Wzdłuż ogrodzenia posesji Policji po lewej.

Podam Ci wskazówki do miejsca ciekawego.
Kontynuuj spacer od mostu pod górę, jak wiedzie aleja,
Napotkasz po prawej miejsce Ci wyznaczone,
Gdzie stoi pomnik robactwu poświęcony.
Świadectwo historii odczytaj uważnie
I podaj rok upadku wędrownej szarańczy.
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Ośrodek Edukacyjno Muzealny RPN

W krainie jodły, buka i tarpana
Obudzisz się, gdy otworzysz oczy z rana.
Tak Zwierzyniec się zowie,
Każdy mieszkaniec Ci to powie.
Warto poświęcić godziny,
By zobaczyć piękno tej krainy,
Na której znajdziesz ślady
Ordynata Zamoyskiego
I pamiątki działalności Jego.
Wyprawę rozpocznij od karczmy,
Co się Młynem zowie,
Dąb szypułkowy
A Quest ten drogę Ci podpowie.
odmiana strzępolistna
Gdy wyjdziesz z karczmy,
Kieruj się w prawo, Staw Kościelny
Zostaw z tyłu i dalej ruszaj żwawo.
Na skrzyżowaniu idź ulicą Zamojską,
Miń rzekę Wieprz, przystanek i Policję polską.
Nadleśnictwo* przystankiem jest wyprawy Twojej.
Wejdź za ogrodzenie i wypatruj pomnika przyrody,
Sosny nieprzeciętnej urody.
Podobna do sosny zwyczajnej,
Jest jednak obcego pochodzenia
I nie będzie to dla Ciebie frasunek,
Odnaleźć, jaki to gatunek:

Wypatruj z prawej budynku żółtego,
Przed którym rośnie inne ciekawe drzewo –
Dąb szypułkowy (odmiana strzępolistna)
Podziwiaj je z daleka, przy krawężniku,
Nie podchodź za blisko,
Bo może Cię przywitać hałaśliwe psisko.
Idź dalej wzdłuż drogi, miń Skate Park,
Za skrzyżowaniem, przy bloku,
Stoi platan klonolistny pełen uroku.
Rośnie wyniosły, jako w kolejności

podziwiane przez Ciebie dzisiaj drzewo.
A poznasz go po korze w MORO kolorze.

Platan klonolistny

Niestety musisz zawrócić i zrobić 30 kroków,
By skręcić w lewo, przejść kamienistą prostą ścieżką,
I mieć boiska i plac zabaw z boku.
Trzymaj się tej drogi lekko skręcając w lewo,
Która doprowadzi Cię do mostu drewnianego,
Na rzece

,którą już poznałeś.

Spójrz w prawo, podejdź do altanki, rozejrzyj się
I odkryj nietypowy krzyż, gdzie ptasie budki piętrzą się.
Wróć do ścieżki miły Kolego,
Teraz przepleciemy z przyrodą historię.

* Siedziba Nadleśnićtwa czynna pn-pt 7.00-15.00

Podążaj dalej w górę aż do wyjścia z parku
Powoli – nie na złamanie karku.
Ujrzysz Staw Kościelny, przejdź doń nad brzegiem drogą,
Podziwiając barokowy kościół i jego otoczenie,
Zwracając uwagę na przyrody znaczenie.
Podejdź za skręcającą drogą,
Mijając po prawej dzwonnicę zabytkową.
Sosna czarna

Dalej most jest nieduży do kościółka wiodący,
Przy kościółku przystań chwilę – jeśliś wierzący.
Obwodu pół tej wyspy przejdź i patrz na zachód,
Na drugą wysepkę, co pomnik dźwiga
Z legendą psa i pewnych muz.
Drugie pół wyspy obwodu ostrożnie przemierzaj,
Byś nie spłoszył łabędzia, kaczki lub też jeża.
Z wyspy lekko w lewo się udaj na przeciwną stronę,
Pójdziemy spacerkiem pod Ordynata zagrodę.
Kiedyś Technikum Leśne – dziś Zespół Szkół Drzewnych i
Ochrony Środowiska,
Podążając wzdłuż osi wodnej brukowaną ścieżką,
Zobaczysz po prawej ręce ekran hotspotu, zapoznaj się
Z jego treścią, otrzyj czoło z potu.
Ciśnij palcem w „Zwierzyńczyk” na jego ekranie,
Zobacz mapę, historię i galerię mój Kompanie.
Ruszaj dalej – mamy dla Ciebie następną wskazówkę,
Omiń pierwszy mostek, nie poobijaj swych kostek.
Idąc powoli rozglądaj się do woli,
Przechodząc przez mostek drugi,
Przetniesz wartki bieg Świerszczem zwanej strugi.
Wkroczysz tędy na leśną ścieżkę,
Tuż przy łące, goszczącej koniki polskie,
Przejdź bramę, co ma kołowrotki wąskie.
Po lewej ręce, za płotem, masz ostoję koników,
Wchodzisz teraz do lasu – unikaj wybryków.
Tutaj Roztoczański Park Narodowy się zaczyna,

