Gdzie to jest?
Województwo podlaskie, powiat augustowski, wieś Dębowo,
a dokładnie śluza Dębowo.
Jak dojechać?
Z trasy DK 670 Goniądz-Suchowola skręcić w Dolistowo Stare, przejechać przez drewniany most by dojechać do śluzy.
Druga opcja z trasy S8 Białystok-Augustów skręcić w Sztabinie na Jaminy (prze Mogilnice do śluzy).

i od strony finansowej mój majątek prowadziła.

Tu kończy się nasza questingowa przygoda,

Niezastąpiona księgowa z wiedzą przeogromną

na osłodę Questowiczu jeszcze Ci dodam,

przekuwała me pomysły na działalność rentowną.

że podzielę się z Tobą największym skarbem,

Odeszła tak niespodziewanie, ból pozostawiwszy!

dla którego życie me poświęcenia było warte.

Cóż, nie była jedynie rachunkowym wybitnym.

W miejscu, które w karcie questu na skarb czeka

Musisz wiedzieć Questowiczu, że łączyło nas uczucie,

narysuj, w miarę możliwości, więc nie zwlekaj

o którego ogniu nawet jeden szept nie wyciekł,

_ _ _ _ _ _ _ _ mojej

gdyż wybranka serca mojego, była żoną innego!

22 23 24 25 26 27 28 29

Szukając sposobu pożegnania jej wyjątkowego,

_________

Początek questu:
Śluza Dębowo nad Biebrzą (14-ta śluza na szlaku Kanału Augustowskiego).

Wskazałem urokliwe miejsce na cmentarnym

mając nadzieję, że odkryte w queście sekrety

_ _ _ _ _ _ _,

pozostawią na zawsze w Waszej pamięci

Potrzebne rzeczy:
Długopis, ołówek.

jej wiecznej pamięci, aby tym fabryki wyrobem
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gdziem całą wiedzę odlewniczą zamknął w stróżu

_ _ _ _ _ _ _.
39 40 41 42 43 44 45

dzieło i ludzi, którym żem się poświęcił.

postawić jej ten niepowtarzalny

Czas przejechania questu:
ok. 2 - 3 godziny.

_ _ _ _ _ _ _ _.

Jak szukać skarbu?
Gra polega na uważnym czytaniu wskazówek zamieszczonych
w tekście questu. Twoim zadaniem będzie zbieranie ukrytych po
drodze cyfr oraz wykonywanie zadań. Gdy rozwiążesz wszystkie
zagadki, odnajdziesz na końcu trasy skarb.

________

Opiekun questu:
fundacja@dlabiebrzy.pl
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Rzeczpospolita Sztabińska

14 15 16 17 18 19 20 21

Widzisz to miejsce? Napis przeszywa serce na przestrzał:
40

35

_

____________

___________.
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27
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Od dnia śmierci mej ukochanej, pękło mi serce…
i stan mojego zdrowia nie poprawił się więcej.
W 1853 poważna choroba serca wymusiła kurację,
opuściłem ojczyznę, z musu wybrałem Francję,
gdziem, mimo opieki, zmarł w rok później niecały,
a patrząc „z góry” smutkiem mnie napawały
losy dzieła mojego życia, które przed Paryżem,
na własność chłopów zapisałem w dobrej wierze.

Jeżeli zaobserwowałeś zmiany na trasie questu,
lub brak skarbu – zgłoś to do opiekuna questu.
Napisz do nas na kontakt@questing.pl

Stworzyłem testament, w którym sercu bliska
Instytucja Rolno – Przemysłowa Sztabińska,
zwana Rzeczpospolitą Sztabińską, spadek mej dziedziny
jako niezależny i samodzielny na prawach gminy,
twór zapewniający mieszkańcom byt godziwy

Miejsce na rysunek

chłopi otrzymali na własność: budynki i niwy.
Czynsz mieli płacić, na zasadach dotychczasowych,
lecz złe co do administratora były me wybory.
Dla serdecznego przyjaciela Adolfa Gierszowa,
Zadanie było zbyt trudne, sprostać nie zdołał.
To zapoczątkowało upadek Rzeczpospolitej Sztabińskiej,
tak bardzo ukochanej idei postępu mi bliskiej.

Więcej questów znajdziesz w największej bazie questów

bicycle car

www.Questing.pl

Quest rowerowy/samochodowy

oznaczać to będzie, że jesteśmy w miejscowości Jaminy,

Ziemi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

gdzie na placu przed kościołem ostrożnie się ustawimy.

znalazła swą siedzibę i nazwisko moje widnieje,

To przepiękny drewniany budynek i jeśli otwarty,

warto zwiedzić, jeżeli otwarta i zgłębić nasze dzieje.

zwiedzenia zabytkowego wnętrza jest warty.

Autem wróć do drogi, z której skręciłeś do kościoła.

Majątek mój zwany później Rzeczpospolitą Sztabińską,

Wpierw powiedz, ile krzyży widzisz, na bramie? 2

Jedź, gdzie jeszcze nie byłeś, w prawą stronę,

tonący w ogromnych długach objąć mi przyszło.

I ruszaj w drogę, tylko kierunku jazdy nie zamień!

a kolejne zagadki przed Tobą odsłonię

powstała przed laty i choć trudno w to uwierzyć

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zmysłowi przedsiębiorczości,

Głównym traktem, aż drogowskaz na Białystok zawoła

Skręć tam, gdzie głaz na rogu dostrzeżesz,

między 1826 a 1827 rokiem z elementami metalowymi

wprowadzając nowe technologie, tak żem go urządził,

i ujrzysz nad niskimi budynkami,

a to, że dobry kierunek tym samym obierzesz

w założonej przeze mnie hucie sprawnie wytopionymi.

że stał się wzorem dla mieszkańców sprawiedliwego życia,

Będąc człowiekiem światłym, starałem się wyprzedzać czasy,

a za nowoczesność podziwiała go nie tylko okolica.

by budować „Małą Ojczyznę”, gdyż jak mawiał Staszic:

Musisz bowiem wiedzieć, mój drogi Questowiczu,

_ _ _ _ _ _ _ _.

„Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować”,

że mówię o czasach o całkiem odmiennym obliczu,

A tuż za nią 3 rowery i przy nr 9 nazwy złożony twór,

więc postanowiłem tak swe otoczenie ukształtować,

kiedy nieliczni posiedli czytania i pisania umiejętność,

gdyż miejscowość, do której zmierzamy to:

by wyróżniało się nie tylko na tle Rzeczypospolitej,

w moim majątku wśród chłopów była to powszedniość.

ale do całej Europy w postępie było mu bliżej.

Znosząc obecną w całym kraju gnębiącą pańszczyznę,

Masz już kierunek, ale znajdź do zaparkowania miejsce,

Dojedź tam, kilometrów, jak już wiesz, przed Tobą

Pewnie się zastanawiasz, skąd huty się wzięła idea,

oddając ziemię w dzierżawę, by rozliczać ich czynszem,

gdyż obok świątyni, do tej, z której wodę czerpią, podejdziesz,

dziewięć, więc cierpliwie a celu zmierzaj drogą.

do której masy rudy, topnika i węgla potrzeba?

zyskałem tutejszych chłopów zaufanie i szacunek,

a podpowie Ci, że blisko znajduje się mój wizerunek,

Stań na parkingu, z którego widzisz 2 sakralne obiekty.

Otóż wykorzystałem bagnistych ziem dobrodziejstwa,

za stworzoną opiekę lekarską, zdrowia warunek,

i patrząc na wprost budynku sakralnego, wskaże kierunek!

Spisz cyfry z odgadniętych haseł, aby Ci rzekły,

o których może jeszcze opowiem, lecz ruszmy się z miejsca,

szkołę dla dzieci włościańskich i szereg udogodnień,

Zatem już wiesz, nazywam się

gdyż dbałością o społeczność, co wiedziałem dobrze,

_____

gdzie swoisty skarb questowy ukryty wciąż czeka

gdyż czas w drogę, więc wróć do auta, by się rozejrzeć
za tkwiącym w jednej pozycji ciekawym zwierzęciem,

zbudujemy tożsamość, jedność i osiągniemy wiele!

szybko zrób rachunek z dat ten prosty,

RZECZPOSPOLITA SZTABIŃSKA

i zerknij na fotografie, które, jak pewnie tekst Ci doniósł

Witam Cię Questowiczu w wyjątkowych okolicach.

przedstawiają powietrzne suszarnie _ _ _ _ _ _ _ .

gdzie przepiękne widoki co chwila napotykasz.

Rozejrzyj się, mimo upływu lat, kilka się ostało,

Kim jestem? Niech to chwilę tajemnicą zostanie!

z których wiele tutejszych rodzin się utrzymywało.

gdyż będzie z przeszłością miejsca dziś odsłaniane.
Rozejrzyj się uważnie. Śluza, na której się znajdujemy

6
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_____ ________
42

18

i napis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28

17

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
12

i w okolicy, o której jeszcze sobie pozwolę,

gdyż okoliczne wody po wielokroć pracowicie piętrzy.

opuszczenie granic miejscowości będzie chwilą.

opowiedzieć, a gdybyś chciał odnaleźć jeszcze

Jedźmy! Zostawiając za plecami śluzę już poznaną,

Uważnie miń jedną kapliczkę i przy drugiej przystań!

jeden mój wizerunek, musisz mieć szczęście,

Jej konstrukcja, jak mała chatka, całkiem zmyślna,

zastać drzwi do kościoła otwarte i gdzie wnętrze,

45

rebus podpowie, że jako _ _ _ również określaną.
38

a w sąsiedztwie krzyż, z którego spisz datę. _ _ _ _
Teraz zerknij na znajomą tablicę i uwagę natęż,

Y

byś odczytał, ile w okolicy kapliczek jak chatka mała _
Z

oraz ustalił, w którym roku pierwsza powstała _ _ _ _
Z

a mój wizerunek na witrażu nieopodal zastaniesz.
Przed świątynią znajdziesz jeszcze inną postać znaną
w dzieje polskiego oświecenia mocno wpisaną.

_______

Jeżeli 40 zostawiłeś już za swoimi plecami,

może i ciasne, ale stanowiły dobre zabezpieczenie,

przejedź między niebieskimi barierkami,

a obowiązkiem mieszkańców wsi (nieopodal która)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

dalej cierpliwie główną drogą, niech Cię nic nie zmami,

było wykarmić i zadbać o przybysza, by dalej się udał,

któremu ustawy dla polskiej oświaty przyszło stroić,

skręć dopiero tam, gdzie drogowskaz wskaże SZ _ _ _ I _ .

nie zaznawszy krzywdy ni uszczerbku na zdrowiu,

Kanclerz Wielki Litewski w 1793 roku,

Niedaleko za zakrętem wita miejscowość

więc i Ty Questowiczu do dalszej podróży się gotuj!

tytułów i zasług wyliczysz mu na każdym kroku,

M _ _ _ _ _ _ C _,

Trzymając się głównej drogi niezmiennie i śmiało,

ale również znany publicysta, tłumacz i poeta.

tu powoli, gdyż po jednej stronie drogi dawny niepospolicie

towarzystwo kapliczek z krzyżami będzie potwierdzało,

Poznałeś ważną postać, czas w drogę, nie zwlekaj.

budynek z datą _ _ _ _ , a po drugiej szukaj liczby 16.

że dobrze jedziesz, a gdy miniesz taką z krzyżami trzema,

Wracając do auta, napotkasz w odległości bliskiej

wciąż przed siebie, uważnie i odnajdź tablicę z nr 10 właśnie

a kolejnej na łuku, obok jednego krzyża powiesz siema,

24

15

36

20

K

33

34

7

37

Budynek, gdzie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16

22

przejdź przez bramę w stronę wielu
2

3

4

5
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Przy samej bramie znajdziesz pierwsze trzy,

Ż

23

10 2

Skoroś mój Questowiczu do zagadek przywykł,
1

wcześniej, teraz podsuną Ci rozwiązanie, _ _ _ _ .

To mój dziadek: _ _ _ _ _ _ _

31

_ _ _ _ _ _.

poszukać daty, którą litery znad cyfr odgadnięte

G

Niegdyś bywały dla wędrowców schronieniem,

21

i finał naszej wyprawy, którym Ci na starcie obiecał.

26

Jedź w kierunku, gdzie jeszcze Cię nie było,

19

____

_ _ _ _ _ _ _ _ _.

_ _ _ _ EM _ _ _ _ _ _ _ ,
11

39

14

ile lat przyszło mi żyć na tym padole _ _ _ _- _ _ _ _ = _ _

41

29

potwierdzi za zakrętem tablica, łoś umieszczony

32

O czym opowiem Ci dalej, więc ruszaj tym śmielej!

to _ _ _ _ , który nazywany tutaj

44

rozejrzyj się, gdzie ich wzór charakterystyczny.
Ostały się czasowi między nowymi nagrobkami,
a wszystkie są dziełem mojej Huty Sztabin.
Dominują nad wielu okolicznymi cmentarzami,
rozpoznasz je po kształtach kojarzonych z rozetami.
Często bywa dołączana
podobizna ludzkiej czaszki,
postać anioła na szczycie,
Słońca i Księżyca blaski.
Zatrzymaj się na chwilę
i odczytaj z karty questu
opowieść bardzo bliską
mojemu męskiemu sercu.
Dotyczy wspaniałej kobiety,
która wsparciem była

