Gdzie to jest?
Ostrowiec Świętokrzyski leży w północno-wschodniej części
województwa świętokrzyskiego nad rzeką Kamienną.
Jak dojechać?
Ostrowiec Świętokrzyski znajduje się przy drodze krajowej
nr 9 i drodze wojewódzkiej nr 754 oraz 755.
Początek questu:
Kino ETIUDA Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3 Maja 6, przed
wejściem do budynku.
Potrzebne rzeczy:
długopis, ołówek
Czas przejścia questu:
około 1 godziny
Autorzy zdjęć:
Archiwum Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Dobrosław Kostkowski, Zbigniew Franczukowski.
Współtwórcy questu:
Grażyna Jedlikowska, Agnieszka Niedbała.
Jak szukać skarbu?
Gra polega na uważnym czytaniu wskazówek zamieszczonych
w tekście questu. Twoim zadaniem jest zbieranie ukrytych po
drodze cyfr oraz wykonywanie zadań. Gdy rozwiążesz wszystkie
zagadki, odnajdziesz na końcu trasy skarb.
Opiekun questu:
Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
mckostr@mck.ostrowiec.pl

Nieprzypadkowo w nią skręcamy i w górę,
mijając zabudowy współczesną architekturę.
Dojdź do końca ulicy i na jej stronę drugą,
nie musisz wcale rozglądać się długo,
by na znaku wypatrzeć ostrowieckiego
lekarza nazwisko i ulicy patrona _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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Dalej w kierunku tabliczki i lamp kulistych,
które wnet dostrzeżesz przy willi starej
pomiędzy wieżowce wkomponowanej.
Budynek dla rodziny Saskich zaprojektował
w 1924 projektant Hermana, który wystylizował
go na dworek szlachecki, typ popularny wielce
w pierwszej ćwierci XX wieku, co ma miejsce
również w architekturze naszego Ostrowca,
który modom w budownictwie sprostał.
Do lat 80 - tych rodzina Saskich tu mieszkała,
a całością moja córka Zofia zarządzała.
Idąc dalej, natrafisz na figurę Świętego _ _ _ _ _ _ _ _,
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od strażaka, hutnika i kamieniarza opiekowania.
Teraz po pasach, gdzie „Szlak zabytków techniki" zaprasza,
prowadzi ku pięknemu budynkowi nasza trasa.
Czas spisać cyfry i litery z haseł odgadniętych,
Dowiesz się, że dziś na potrzeby kultury wzięty,
obiekt za moich czasów dobrze się sprawował
jako słodownia, młyn parowy i cały Saskich _ _ _
Powstał w 1908, a wspólna jego własność,
z bratem Juliuszem i Marią Cybulską, dość
dobrze przekładała się na piwa warzenie,
przy którym 25 robotników miało zatrudnienie,
do tego 2 osoby personelu technicznego
oraz 4 urzędników działu biurowo-księgowego.
50 tysięcy hektolitrów piwa eksportowego
i innych napojów smaku najprzedniejszego
rocznie zakład był w stanie produkować,
a do tego 550 ton zmielonej mąki trzeba dodać.
Po mojej śmierci Juliusz pokierował zakładem,
i jako jeden z pierwszych po wojnie był przykładem
wznowienia regularnej produkcji i zatrudnienia,
lecz Dekret PKWN, który prywatne zabierał,
nakazał upaństwowienie naszego browaru,
co odbyło się wbrew ówczesnemu prawu,
gdyż zakład zatrudniał mniej niż 50 osób,
który był limitem, lecz nie zmieniło to losu,
nie pomógł pozew spadkobierców do sądu,
pozbawiono Saskich browaru z … urzędu.
Piwo było tu rozlewane jeszcze do lat 70.
Potem Herbapol w progi zakładu wstąpił.

Od lat 80. służy Miejskiemu Centrum Kultury,
a za sprawą gminy odnowiono wnętrza i mury.
Finalizować naszą wyprawę powoli zacznij,
więc na dziedziniec podejdź do drzwi niedaleko

_ _ _ _ _ _ _ _ i rozejrzyj się,
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gdzieś na tablicy jest _ _ _ _ _ _ _,
16 17 18 19 20 21 22 23

który natychmiast wyjaśnić jest Ci skory,

nazwę wytwarzanego tu niegdyś _ _ _ _ _ _,
jak wiesz, w najlepszym możliwie gatunku!
Znalazłeś, odrysuj ołówkiem na karcie questu.
Jeżeli chcesz zobaczyć browaru pracowników,
których za moich czasów zatrudniano bez liku,
podejdź do szyby, niedaleko od skarbu odkrytego
a poznasz ich ze zdjęcia na korytarzu powieszonego.
Tymczasem gratuluję ukończenia gry, której finał
wypadł w miejscu, w którym ja i moja rodzina
związaliśmy bardzo ważną część swego życia,
więc cieszę się, żeś tę historię przeczytał.
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Miejsce na odbicie skarbu

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

Więcej questów znajdziesz w największej bazie questów

walking

www.Questing.pl

Quest pieszy

KRÓTKA HISTORIA WYJĄTKOWEJ POSTACI
Questowiczu, przybyłeś do miasta,
które na powiatowe dziś wyrasta.
Historii jego ciekawszej byś nie wymyślił,
oto jesteś w Ostrowcu Świętokrzyskim!
Kim jestem? Odgadniesz za chwilę,
nim questu jedną przejdziesz milę.
Na trasie winieneś zagadki rozwiązywać,
gdyż każda cyfry i litery skrywa.
Hasło główne z nich utworzone,
wskaże tę miasta mego stronę,
gdzie skarb ukryty na Ciebie czeka,
więc w drogę, ani chwili nie zwlekaj!
Urodziłem się 11 kwietnia w Radomiu
1886 roku, w Juliusza i Józefy domu,
rodziców moich bardzo kochanych
i licznym potomstwem obdarowanych.
Spójrz na budynek, przed którym stoisz,
architekt z Krakowa zacnie go skroił.
W intencji jako _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
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ile kształcił pokoleń, tego nie zliczysz.
Znany jako Zakładowy Dom Kultury,
choć kamień węgielny pod jego mury
położono w 1937, po wojnie dopiero
został wykończony, gdy, tego nie przeocz:
w 1946 hutnicy tak zadecydowali,
że część prywatnych zarobków oddali,
by miasto nowy ośrodek kultury zyskało,
a miejsce odtąd ZDK - iem się stało.
Spójrz na tablicę z Węgrami związaną.
w którą rocznicę ją ufundowano?
(_ _ _ _ - _ _ _ _ = _ _) Zagadka rozwiązana!
B
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Ruszaj, gdzie wieża kościoła się wyłania!
Na niej ten, co czasu wiernie przestrzega,
wygrywający różne melodie, czyli _ _ _ _ _.
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Ulica, która górę miasta z jego dołem spaja
nazywa się (na budynku napisane) Aleja 3 _ _ _ _!
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Już wiesz, więc przed siebie, ale powoli,
by doliczyć się, w ile kul ktoś przystroił
narożny budynek, zanim przetniesz
małe pasy, ku górze uważnie zerkniesz,
gdyż nie wszystkie na ogląd pierwszy

zdołasz „gdzieś na niebie” potwierdzić!
Spokojnie więc rachunek spostrzeżeń zrób,
ile ostatecznie na budynku dojrzałeś kul? _
D
Teraz schodami w górę, ale wciąż uważnie!
Po prawej kontury kraju mijasz właśnie,
więc pytam nie tylko z patriotycznej troski:
Rozpoznałeś w nich kształty kraju - _ _ _ _ _ _!
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Policz dokładnie, nim pokonasz schody
ile minąłeś ojczyzn tu umieszczonych? _
Powyżej pomnik, tego który miłość budzi!
Rozpoznajesz? To papież _ _ _ _ _ _ _ _ II.
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Obok, gdybyś nie zerknął wielka strata
wzniesiona na wzgórzu, piękna _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
16

która wezwaniem do Ciebie zawoła
patrona - świętego _ _ _ _ _ _ _ Archanioła.
14

Ten najstarszy, z 1614 zabytek w mieście,
być fundacji książęcej miał szczęście,
Janusza Ostrogskiego, Ostrowca właściciela,
za to swój wygląd i patronat zmieniał.
Konsekrowanemu w 1614 przez biskupa
Łubieńskiego św. Uriel Archanioł przypadł.
Zniszczony podczas potopu szwedzkiego
i odbudowany w 1672 zyskał obecnego
patrona, którego odgadnąć było Ci dane,
więc dodam, że otoczony był cmentarzem,
a obok znajdowały się kostnica i dzwonnica.
Czas kolejnych zmian na 1784 wypadł.
Konstancja z Denhoffów Sanguszkowa
a następnie Rogalińskiego, hrabiego żona,
podjęła się prac renowacyjnych wszystkich,
zaś zakończył je w 1803 Józef K. Czartoryski.
W 1890 świątynia zyskała od frontu
dwie wieże dla poprawy swego wyglądu,
z pomocą Władysława Laskiego, kiedy nastał
jako właściciel dóbr ostrowieckich i miasta.
Plan rozbudowy kościoła z końca XIX wieku,
w stylu neobarokowym, według projektu

20

Stefana Szyllera w międzywojniu zrealizowany
naniósł ostateczne dla kształtu zmiany.
Dodam tylko, że od 12 czerwca 2000 roku
godność kolegiaty ogłoszono dlań wokół.
Teraz w dół, wbrew nazwie oczywistej,
gdyż znajdujesz się na ulicy _ _ _ _ _ _ _ _ _!
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Lecz niedługo, tylko do tego numeru,
który wyniknie z rachunku i haseł wielu.
Warunek ten, jak odgadłeś, spełnisz w mig,
pozbieraj litery haseł _ - _ - _ = _!
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Przed numerem odgadniętym przystań,
choć czasu od zdarzeń dzieli nas dystans.
Wiedz, że niegdyś była tu siedziba muzeum,
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, któremu
po burzliwych latach I wojny światowej,
kiedy wracał do działalności statutowej,
przekazałem nowy lokal w tej kamienicy
i nasz ostrowiecki oddział mógł liczyć,
na siedzibę, bibliotekę i wspomniane muzeum,
które było schronieniem eksponatów wielu,
z dziedziny archeologii, geologii, historii,
numizmatyki, fotografii i podarunków moich,
a wśród nich litografii Feliksa Piwowarskiego
„Poranek w Ostrowcu”, z miasta naszego
dawną panoramą i handlu sceną dynamiczną,
więc tylko dodam, że otwarcia okoliczność
miała miejsce 21 marca 1927 roku,
jako dla regionalizmu zapowiedź widoków.
Teraz wróć pod górę, do dróg rozwidlenia,
znad którego papież śle Nam pozdrowienia.
Przypatrz się, gdzie zabudowa szczelna,
bardzo wąska uliczka o nazwie – _ _ _ _ _ _ _ _ _,
35
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na rogu dom z wyraźnym numerem _ _,
który zza pomnika wyłania się właśnie.
Dalej pomiędzy starymi kamieniczkami,
spacerując wraz z rosnącymi literami,
miniesz małych sklepików szereg cały,
za którymi już będą na Ciebie czekały,
usłużne i poczciwe „zwierzęta drogowe”,
by przeprowadzić spokojnie na drugą stronę,
gdzie główny rozpościera się plac miasta,
a z niego „zerwany sznur” jakby wyrasta,
wyrywając kostki brukowe z chodnika.
Już wiesz, że masz podejść do _ _ _ _ _ _ _?
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Projekt Beaty Karaś stanął, gdzie hitlerowcy
w odwecie za atak na most i gazociąg nocny,
powiesili najzacniejszych miasta obywateli,

tak wszystkich ostrowczan zastraszyć chcieli.
30 września 1942 w egzekucji publicznej
wśród dwudziestu dziewięciu (grono liczne)
powieszonych byłem i Ja, który opowiada,
a jak sobie ktoś jeszcze i ten trud zada,
by poznać szczegóły tragicznych okoliczności,
dowie się, że ofiar w sumie było trzydzieści.
Jeden z zakładników wtedy aresztowanych
popełnił samobójstwo po przesłuchaniu.
Wracając jeszcze do mojej skromnej postaci,
mającej wtedy 56 lat, której przyszło zapłacić
za polskość, gdyż odpowiedzialność zbiorową
była metodą, którą okupant często stosował.
Czas imię wyjawić, co czynię tym chętniej
że znajdziesz je na tablicy od prawej
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znajd ż cyf ry

w odgadnięt ych ha

_ _ _ _ _ _ _ _ _.
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Rozwiąż rachunek ukrytych w hasłach liter _ - _ = _ .
D
B
E
a licząc od góry personalia uzyskasz całkowite.
Zagadka wyjaśniona. Nazywam się
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
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a jak wyglądał plac kaźni, zobacz, gdzie obrazki.
To jeszcze nie koniec wędrówki questowej,
na środku placu znajdź „światowy” obiekt,
który składa się z półkul i biegunów obu.
Tak! To nie może być nic innego, tylko _ _ _ _ _ _.
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Na nim po kilometrach szybko odczytamy,
jak daleko stąd do …Moskwy mamy? _ _ _ _
F
Dziś plac jest miejscem zabaw i wypoczynku,
lecz pierwotna rola ostrowieckiego Rynku,
ograniczała się głównie do placu targowego,
a także centrum władzy ośrodka miejskiego.
Prowadziły tędy trakty handlowe z Opatowa
przez puszczę do Iłży, Sienna i Kunowa.
Do XIX w. ratusz z drewna się tu znajdował,
a w latach międzywojennych stacja benzynowa.
Od 1953 dawną pochyłość placu wyrównano
i do manifestacji oraz wieców przygotowano.
Miejsce było Placem Głównym, Placem Kultury,
potem Placem Wolności za czasów komuny.
W 1991 roku przywrócono nazwę: Rynek,
a Ty obierz kierunek na dostojny budynek,
który w skarbcu oszczędności skrywa!
Ty do skrzyżowania i tak je przecinasz,
by dojść do posesji, której numer ułożysz,
z liter w hasłach już odgadnionych. _ _
E F
Dalej ulicą, która wygląda jakby główna
aż do bocznej o chmielowej nazwie _ _ _ _ _.
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