
 

Quest – odkrywanie dziedzictwa miejsca 

„Ulicami historycznej Rudnej” 

 
Wyprawa po skarb w Rudnej pokaże bogatą 

historię tej miejscowości, która niestety utraciła prawa 
miejskie w 1945 roku. Zachowane zabytki pozwolą  
wyobraźni stworzyć obraz barwnej historii tego miejsca. 
Podczas wędrówki Twoim zadaniem będzie ułożenie 
hasła z ukrytych na trasie liter. 

Gdzie to jest? 
Rudna to najmniej zaludniona gmina powiatu 

lubińskiego należącego do województwa dolnośląskiego. 
Miejscowość Rudna jest  położona w dolinie, a jej 
najbliższymi sąsiadami są miasta Lubin, Głogów i 
Ścinawa. W średniowieczu odbywały się tu jedne z 
największych targów bydła. 

Jak dojechać? 
Z krajowej trasy Wrocław – Zielona Góra należy  
w Lubinie skręcić w prawo na drogę krajową 292.  
Na piętnastym kilometrze znajduje się Rudna. Możliwy 
jest też dojazd z Polkowic (15km) oraz z Głogowa (26 
km). Oprócz sprawnej komunikacji busowej Rudna ma 
dobrze rozwiniętą infrastrukturę kolejową. 
 

Początek wyprawy - przystanek autobusowy naprzeciw 

ratusza.  

Czas: ……1 godzina……………………………….. 
 
Zanim wzrok skierujesz na ratusza budynek 
Poznaj Rudnej dzieje – zatrzymaj się na chwilę! 

Przed około siedmiuset _ _ __ gród tu wybudowano 

        
15 

I na przestrzeni wieków różne mu nazwy dawano. 
 
Na rudnowskim rynku okazały ratusz się wznosi 
I swoim widokiem mieszkańcom chlubę przynosi. 
Został on dopiero w roku 1773 wybudowany 
Przez Fryderyka II - króla pruskiego ufundowany. 
 
 
 
 

 

Gdy piękno _ _ _ _ _ _ _ docenić już zdołasz, 
           10  

Rozejrzyj się teraz uważnie dookoła. 
Zauważ różnorodność okalających rynek 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
         5  

oraz wychodzących z niego ulic i uliczek. 
 
By poznać Rudnej historię i tajemnicę, 
Idź w prawo, przy banku skręć w lewo przez ulicę.  
Zobaczysz przed sobą  bardzo duże drzewo, 
A w jego koronie  kościoła wieżę dostrzeżesz. 
 
Idź do przodu powolnym krokiem, 
By budynek przed sobą objąć wzrokiem. 
Za czasów niemieckich, nie wiem czy wiesz! 
Mieścił się w nim hotel „Pod Złotym Lwem”. 
 
Jeśli spojrzysz przez lewe ramię,  
Oczami wyobraźni wymaluj sobie bramę, 
Która Głogowską zwana była, 
Bo do grodu Głogowa traktem prowadziła. 
 
Zatrzymaj się koniecznie , Wędrowcze! 
Wzrok skieruj wysoko ku górze, 
Gdzie wieża z zegarami,  

Schowana jest w pierzastej _ _ _ _ _ _ _. 
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Policz , ile jest tarcz zegarowych,  
Które od wieków wskazują czas miejscowym.  
To ważne dla historii tego miasta 
I dla odgadnięcia naszego hasła. 
 

Kościół ma _ _ _ _  a nie cztery zegary 
     9  

I tak w ogóle jest on bardzo stary.  
To największy i najstarszy zabytek w Gminie, 
Który z burzliwej swej historii słynie.  
 
 
 
 
 

 
Jest on również z tego  względu sławny, 
Był katolicki, ewangelicki, a dziś prawosławny! 
Wiele wybitnych postaci tu pochowano, 

A tablice nagrobne w _ _ _ _ _ _ wmurowano.  
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Poza tym jest  jeszcze  jedna  
Informacja ludności mało znana, 
Ten kościół to miejsce chrztu 
Poety śląskiego Johanna Heermanna. 
 
A teraz skręć w lewą stronę, 
Gdzie rośnie  drzewo nisko  pochylone. 
Idź dróżką tam, gdzie cisza panuje , 
I widok starej płatkarni dominuje.  
 
Wysoki komin nad ruinami góruje  
Ale się nie bój, on już od dawna nie truje. 
To pozostałość po wielkim i znanym zakładzie, 
Teraz jego zdewastowany widok wszystkim wadzi. 
 
Dochodząc do Krochmalnej w prawo skręć, 
Gdzie są silosy, ale nie pięć!. 

Po lewej zbiorników na zboże jest _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
                                                                                               14     4  

Policz dobrze, bo musisz zgadnąć dwie litery w 
haśle.   
 
Stojąc tyłem do zbiorników 
Panoramę Rudnej masz jak na dłoni.  
Dwie wieże kościelne, smukłe, dostojne,  
Ich widoku nic nie przysłoni. 
 
Do ronda zbliżając się,  
W lewą stronę skieruj oczy swe. 
Tam jest piękna aleja lipowa  
A na niej kostka granitowa 
 

Zaraz obok stoi _ _ _ _ _ _  
           3  

Co swym dzwonkiem młodzież woła. 
Już z rondem  się żegnamy 
I na prawo się udamy. 
 



 
Za Twoimi plecami była brama mała, 
Która się Ścinawską od kierunku zwała. 
Mijając cmentarz, policję i domów progi,  
Dojdziesz do świętego budynku na rozwidleniu drogi.  
 
Kościół, przed którym stoisz ,katolikom służy, 
Ponad 150 lat i nieco dłużej.  
Przed nim były tu wójtówka? ratusz drewniany? 
A teraz przed Tobą murowane ściany. 
 
 
 
 
 
Spójrz  w lewo - tam kolor orange  na domach dominuje, 
A na końcu Cichej dostojny młyn się prezentuje.  
Wpływająca w niego woda koło młyńskie poruszała,  

A potem czyjaś matka chleb  z  _ _ _ _ wypiekała.  
                  7 

Stanowczo idź, przed siebie prosto! 
Przy młynie skręć w prawo, ale ostro!  
Stań twarzą do budynku, co nazwę zawiera, 

„ Dolnośląska  _ _  _ _ _ _ Dróg i Kolei .” 

               2     

Idąc przed siebie ulicą Wesołą, 
Zobaczysz  dwa jednakowe znaki. 
A przy tym bacz uważnie  na auta, 
By uniknąć niepotrzebnej draki!. 
      
Po prawej ciekawe bramy, zwróć na nie uwagę, 
I sędziwy wiek ich weź też pod rozwagę. 
Tutaj z  ulicą  Wesołą już pożegnaj się, 
Bo do dalszej wędrówki inna droga  woła Cię. 
  

 
Polkowicką skręć w lewo, idź  ku bramie czerwonej 
Tablicą pamiątkową od niedawna ozdobionej. 

Odczytaj cytat kardynała _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              
                                                         1 

i nad krótkością żywota zadumaj się, Kolego. 
 
 
 
 

 
Odważ się -  przez dostojną  bramę przejdź 
I  do parku (ongiś ewangelickiego cmentarza) wejdź! 
Brukowaną alejką śmiało idź przed siebie, 
Aż asfaltowa droga napotka Ciebie. 
 
Tu skręć w lewo, a  gdy zza zakrętu wychyniesz, 
Przed sobą ujrzysz dachy i dwie wieże – to Rudnej 
rynek 
Idź dalej, przed czerwonym  garażem skręć w prawo 
I polną dróżką kontynuuj wędrówkę swą żwawo. 
 
Po lewej miniesz tereny zakładu komunalnego , 
Gdzie niegdyś stały mury pałacu wielkiego. 

Dziś nie pozostał po nim żaden  _ _ __  

                                                                8  
Choć stał on tutaj  przez kilkaset lat.  
 
Idź prosto pod znak zakazu wjazdu, 
Tam w prawo wzdłuż rzeki Rudnej skręć, 
Aż dojdziesz do akwenu wodnego, 
Gdzie każda młoda para robi sesję zdjęć. 
 
To po dużym stawie pałacowym pozostałość, 
W którym niegdyś ryby hodowano. 
Teraz skręć w lewo, z czerwonej dróżki w białą,               
I przed siebie zmierzaj śmiało. 
 
Między mostkiem a wierzbą przejdź, 
Wzdłuż stawu w prawo skręć, 
Przy tabliczce koło „peryskopów” się zatrzymaj 

I głębokość _ _ _ _ _ _ _ _ _ wodnego odczytaj. 
             6  

 
Następnie do budynku szybko wejdź, 

Bo do  _ _ _ _ _ _ _  Kultury zew skarbu woła Cię.  

                         11 
Kogoś przy bufecie  o skrzynkę niebieską  zapytaj, 
A z  liter odgadniętych  hasło odczytaj! 
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      Miejsce na skarb(pieczęć) 
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