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GC55Y4X
Ogólniak
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-06
UTM: 33U E 540977 N 5661931

N 51° 06.444 E 015° 35.120
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

10 Found it

(Small)

1 Publish Listing

Short Description

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Long Description
Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOiZ): (wcześniej Liceum) został
wzniesiony w latach 1912/1913 według planu miejskiego budowniczego Möllera. Budynek jest
zaprojektowany tak, aby wszystkie klasy miały okna skierowane na wschód. Na dachu istnieje
platforma do obserwowania nieba. Fasadę zdobią reliefy. Od południa znajduje się zegar słoneczny ze
znakami zodiaku. Na fryzie ponad wejściem znajdują się sceny z niemieckich bajek: Szczęśliwy Jaś,
Stoliczku nakryj się, Siedmiu zuchów ze Szwabii. Pod spodem w obramieniu drzwi przedstawione są
dzieci idące do szkoły.
Na dziedzińcu dobudowano ujęcie z wodą pitną oraz fontannę z dziewczynką i gęsiami autorstwa
rzeźbiarza Pawła Schulca z Wrocławia. Na szkole znajduje się tablica z okazji 50-lecia z tekstem: 1946
– 1996. Nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego we Lwówku Śl. W 50
rocznicę powstania szkoły. Władze miasta. Absolwenci
Skrytka umieszczona w pobliżu szkoły i cmentarza. Prosimy zachować dyskrecję przy poszukiwaniach.
Nie trzeba wchodzić na teren cmentarza

Additional Hints
qemrjb

Attributes

Decryption Key [Decrypt]
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Co to są atrybuty?
dogs allowed, stealth required
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[
Found it] Friday, 20 June 2014 by nielotna (32 found)
Moje będzińskie liceum też mieściło się w okolicy cmentarza :) Znaleziona z pomocą poprzedniego
odkrywcy.
[
Found it] Friday, 13 June 2014 by ANETTAK (29 found)
znaleziona z K6 i innymi :)
[
Found it] Tuesday, 10 June 2014 by MiszaWSH (49 found)
Znaleziona, choć co chwilę wychodził ktoś zza murka i trzeba było udawać zagubionego :D
[
Found it] Sunday, 08 June 2014 by kajeto (115 found)
TFTC :)
[
Found it] Saturday, 07 June 2014 by Wiarus (18 found)
Znaleziony. Dziękuję
[
Found it] Saturday, 07 June 2014 by Piter6 (116 found)
Znalezione:)
[
Found it] Saturday, 07 June 2014 by Grazyna (269 found)
Dziekuje za kesza. znaleziony w towarzystwie po evencie. pozdrawiam Grazyna
#246
[
Found it] Saturday, 07 June 2014 by Wędrowcy BK (375 found)
Hm, dziwna okolica przy tym ogólnaku... szacowny budynek szkoły z widokiem na cmentarz... A za
płotem cmentarza i na pobliskiej górce życie towarzyskie kwitnie, aż miło. Tylko jakoś dużo szkła
pozostaje po tych spotkaniach i zakład oczyszczania miasta nie nadąża zbierać....Udawaliśmy więc
jedną z takich grupek imprezujących na przycmentarnym murze, ale nie jestem przekonana, czy akurat
nasza ekipa wyglądała w tej roli bardzo przekonująco... No, może gdybyśmy na koniec imprezy
próbowali z tej górki pozjeżdżać na nartach... W końcu mielismy sprzęt w bagażniku [ :)] Dziękujemy
[
Found it] Saturday, 07 June 2014 by k-6 (205 found)
Szybko i sprawnie z CAŁĄ GROMADĄ keszerów! :)
[
Found it] Saturday, 07 June 2014 by Plomba (1356 found)
{FTF} Znaleziona w ciepły dzień, w drodze na WWFM XI w Lwówku Śląskim. Dziękuję!
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