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Miejska Gra Turystyczna

To nie koniec wêdrówki, teraz ju¿ prosto i blisko,
Tablica na najwa¿niejszym budynku miasta podpowie Ci 

wszystko.
Upamiêtnia ona zdarzenie wielkie,

Jednak dziœ nie to wa¿ne ile lat Jas³o jest miastem.
Na tablicy podpowiedzi wszelkie.

Odszukaj potrzebnych Ci liter przez system*

Burmistrz poszukuje dokumentu dawnego,
Znaczenie rozwi¹zuj¹cego,

Liter herbu jasielskiego,
Przyjrzyj siê tablicy z punktu bliskiego. 

Gdybyœ nie znalaz³ kod zeskanuj.

Has³o fina³owe

To ju¿ kres Twojej podró¿y,
Ju¿ odkry³eœ dokumentu tajemnicê, 

Teraz zbierz liter mrowie,
Wpisz Burmistrzowi zaginione pos³owie.

D³ugo musieli siê zmagaæ kosyniery,
Tak jak oni d³ugo musisz iœæ do kolejnej kwatery,

Na horyzoncie pojawi Ci siê fontanna/nie fontanna,
Tu¿, tu¿ niedaleko walka trwa o zabytki bezustanna.

PodejdŸ do miejsca gdzie zabytki zbieraj¹,
Mieszkañcom wystawiaj¹,

Lekarz okulista, kolekcji kierunek wytyczy³,
Nazwisko swoje ulicy u¿yczy³.

Gdy ukoñczysz zadanie wyrusz 
w stronê dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego "Sokó³".

Mieœci siê tam obecnie 
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaœle,

ul. Soko³a 8. Otrzymasz tam pieczêæ na znak przebycia trasy.
Mo¿esz tam równie¿ sprawdziæ poprawnoœæ swoich odpowiedzi.
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JAR

Atrakcje
Rodzinne

Je¿eli zadanie zrobi³eœ bez b³êdu,
Ruszaj dalej wzd³u¿ bia³o – czerwonego rzêdu,

Przy okr¹g³ym miejscu ku pamiêci genera³a

Skrêæ w prawo do rac³awickiego naczelnika.
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Dowiedz siê czy na pewno?
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Jasielskie 
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*system: pierwsza cyfra to rz¹d, druga to litera w rzêdzie 
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Muzeum
Lizaka

Nowa

Gra terenowa o osadzie, co 650 lat istnieje, odkryje przed 
uczestnikami historie nieznane i znane o ludziach, co patronuj¹ 
ulicom miasta naszego oraz o zabytkach niezauwa¿anych na co 
dzieñ. Wêdrówka po osadzie Jasiel, kiedyœ zwan¹, cel wyznacza 
wa¿ki. Pan Burmistrz znaleŸæ pragnie dawno zaginione 
informacje. Pomó¿cie mu wêdrowcy szlachetni.

Jas³o to miasto w województwie podkarpackim. Góruje nad 
nim Liwocz, co w legendach przemyka, a le¿y nad piêknymi, choæ 
groŸnymi trzema rzekami, co jak siostry przeplataj¹ siê. 
Nazwane zosta³y Wis³oka, Jasio³ka i Ropa.

Jak graæ?

Tak przygoda siê zaczyna,
U stóp zacnego pielgrzyma,

W czasie której skarb odkryjesz wielki,
A Burmistrzowi zdejmiesz ciê¿ar wielki.

U stóp œwietego, co na cokole stoi,
Niech wskazówki poszuka, ten kto siê nie boi,

Przepisz litery nazwy œwiêtego w poni¿sze kratki
Dla rozwi¹zania pierwszej zagadki.

Pocz¹tek Questu:

Trzy rzeki przez Jas³o p³yn¹,
Od wieków, gdy Twój przodek by³ dziecin¹.

Lecz od czasu do czasu ich wody z koryt wyp³yn¹,
Tedy ON Jas³a broni z groŸn¹ min¹.
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Spójrz na Rynku pejza¿e,
By wiedzieæ gdzie znaleŸæ brewiarze,

Jeden róg zdobi kszta³t zabytku gotyckiego,
Co powiedzie Ciê do miejsca dla cz³owieka ostatniego.

Ju¿ znalaz³eœ bramy wiecznoœci?
Skrêæ w prawo ko³o krzy¿a, czaszki i koœci.

Dró¿ka poprowadzi Ciê do grobu szlacheckiego.
ZnajdŸ imiê burmistrza Przy³êckiego.
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Czas zatrzyma³ siê i jak z bicza zarazem trzasn¹³,
Lecz nie pró¿nuj drogi wêdrowcze,

Szukaj drugiego burmistrza, co w alei g³ównej zasn¹³,
Ten wska¿e Ci dalsz¹ drogê, jednak popatrz ch³opcze,

Spisz nazwisko zacnego burmistrza trzykrotnego,
Przez Rynku przestrza³ dojdziesz do niego.
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Dawniej ulica ta ¿yciem têtni³a,
Dziœ nauk¹ siê okry³a,

Stoi tam szko³a powszechna,
Co katyñskie ma wspomnienia,

Wpisz datê dêbu pamiêci posadzenia.
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Rozejrzyj siê teraz dok³adnie,
Dojrzysz lico kapliczki odnowione ³adnie,

Skrêæ w prawo swoje na uliczkê zapomnian¹, 
ZnajdŸ nazwê uliczki ma³o znan¹.

Podpowiedzi¹ jest Zofii cukiernia oraz zdjêcie.

To spór o ni¹ da³ pocz¹tek poszukiwaniom
I wielu zadaniom.

Ka¿dy jednak powinien przejœæ
Ko³o fontanny, co bukietem siê staje,

W progi jednej z najstarszych ulic wejœæ
Co imieniem œwiêtego od stra¿y nazwana zostaje.
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Teraz siê wa¿¹ losy Twoje, bo droga d³uga,
IdŸ prosto do burmistrza Alojzego jak s³uga,

K³oñ siê ko³o statuy œwiêtej Maryi Niepokalanej,
I zobacz có¿ nad jej g³ow¹ widnieje.

Maryjny pomnik i burmistrz Alojzy …,

Strzeg¹ budynku z czasów grozy,
Stañ przed nim i spójrz od do³u w górê,

Zobaczysz w nim czegoœ furê.
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