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Młodzież z gminy Rzekuń od września 2019 roku realizuje projekt "Zawisaki - leśne stworki..." .
Początkowo w projekcie przewidziano organizację gry terenowej dla młodszych kolegów.
Niestety koronawirus pokrzyżował plany Zawisaków. Mimo to młodzi aktywni nie poddali się. 
Podczas spotkania online, członkowie grupy projektowej podjęli decyzję, że nie składają broni i
działają w programie “Równać szanse” do końca, muszą jednak zmienić plany. W maju
zdecydowali, że planowaną wcześniej grę terenową dla młodszych kolegów przeniosą na
papier i w ten sposób powstanie quest rowerowy po gminie Rzekuń dla osób w różnym wieku.
Będzie on atrakcją nie tylko dla mieszkańców gminy, ale i dla przyjezdnych turystów. Okazało
się, że takiego questu nie było w historii Rzekunia.

  

 Każda osoba, która ukończy quest, rozwiąże zagadki i utworzy hasło, otrzyma certyfikat, skarb
questu i przypinkę wykonaną w technice 3D,,I love Rzekuń”. Aby powstał quest potrzeba
mnóstwo pracy. Najpierw, 19 czerwca, młodzież wzięła udział w warsztatach online. Podczas
warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, czym jest quest, poznali tajniki questów, rozmawiali o
pomysłach na quest o lokalnych ciekawostkach przyrodniczych i historycznych. Zadaniem
domowym uczestników spotkania było przygotowanie propozycji ciekawych miejsc w gminie i
ich opisów. Na warsztatach, które odbyły się w bibliotece w dniach 23 - 24 czerwca, uczestnicy
podzieleni na zespoły, pracowali nad poszczególnymi elementami questu: opracowali trasę,
dokonali wyboru zabytków, prezentowali swoje opisy, projektowali skarb questu, układali
rymowane zagadki o zabytkach i rysowali mapy, zabytki i bohatera questu - Zbigniewa
Zbierzchowskiego herbu Grzymała. Następnie wyruszyli w teren. Odwiedzili m.in.kościół
parafialny w Rzekuniu, cmentarz i kaplicę parafialną, dworek w Susku Starym, cmentarz w
Daniszewie, kościół w Kamiance, Głaz Batorego. Warsztaty zakończyły się wizytą w kultowej
pizzerii Brother's Pizza, gdzie będzie ukryty "skarb questu". Młodzież będzie promowała quest
na ulicach Rzekunia i przygotuje film z realizacji projektu. Quest będzie dostępny już w sierpniu
w formie papierowej  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu i w Urzędzie Gminy Rzekuń
oraz w wersji do pobrania ze strony internetowej biblioteki. Działania w projekcie były
promowane w mediach lokalnych, na stronie  facebookowej projektu 
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https://www.facebook.com/groups/701201657082617 oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w
Rzekuniu. Na temat projektu ukazał się artykuł w Tygodniku Ostrołęckim. Młodzież udzieliła też
wywiadu do rozgłośni Radia OKO
https://www.radiooko.pl/informacje/informacje-ostroleka/27453-program-rownac-szanse-w-gmin
nej-bibliotece-publicznej-w-rzekuniu
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