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Teraz wróć i szukaj domu ze słonecznikami,
Z których secesyjne gmachy dobrze były znane.
Dom ten gromadzi stare eksponaty liczne,
Jest to bowiem dziś 
__  __  __  __  __  __    __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ .
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A teraz litery hasła uzupełnij,
By odkryciem skarbu ucieszyć się w pełni.
Teraz wiesz pod jaką nazwą Białystok fabryczny
Znany był w całej Polsce z powodu fabryk licznych.

Gdy już taką wiedzę zdobyłeś,
To do kamienicy wejdź i uraduj się chwilę,
Bo w Muzeum Historycznym już na ciebie czeka
Nagroda dla zwycięzcy – ciekawego człowieka!
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Od tamtej pory, od początku wieku dwudziestego,
Mieszczą się tu różne szkoły typu handlowego
Teraz gmach ten chlubną __  __  __  __  __  __ __ __ podtrzymuje
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Wydział Ekonomii UwB tu się znajduje.

Naprzeciw, pod pięćdziesiątką, masz były dom Voss'ów,
Nie znamy dokładnie rodziny tej losów.
Wraz z Braunkiem Voss rozwinął fabrykę kapeluszy,
Kupował je każdy, by nie zmarznąć w uszy.

Za niemieckiej okupacji niewesoło tu było,
W budynku okrutne gestapo się mieściło.
Front tej kamienicy zdobią męskie __  __  __  __  __
Policz je, dodaj jeden, a numer litery gotowy.

Rusz się teraz do centrum, po lewej masz wieżę,
W neoromańskiej budowli odmawiają pacierze,
Dawniej tu siedziba ewangelickiej gminy była,
Historia tę kirchę w kościół św. Wojciecha zmieniła.

Przyjrzyj się uważnie kościoła architekturze, 
Geometryczne bryły piętrzą się ku górze.
Nad ozdobnym wejściem medalion z tekstem znajdziesz.
Pierwszą literę szóstego słowa na siódme miejsce dajże.

By miejsce kolejnej litery w haśle odnaleźć
Na spacer wokół kościoła żwawo ruszaj dalej.
Pomnóż razy cztery liczbę okien w murze, 
Które zamurowane są z tyłu kościoła na górze.

Na miejsce to wpisz literę, którą znajdziesz szybko
Gdy wrócisz przed wejście i spojrzysz w dół, rybko.
Na chodniku __  __  __  __  z wiosłem do portu wnet zawinie,
Tak i ty wkrótce do końca zabawy dopłyniesz.

Podążaj ulicą dalej, przechodząc koło Elektrycznej
Pomyśl o niegdysiejszej, ale bardzo licznej
Niemieckiej mniejszości, co tutaj zamieszkiwała,
A ich ulica Kleindorf się wtedy zwała.

Po prawej miniesz uliczkę nową,
Co nazwana została za historyków namową
Nazwiskiem Bukowskiego, urbanisty miejskiego,
Który Białystok odbudował z gruzu wojennego.

Za chwilę u góry potwór się wynurzy
Co strzeże przejścia do sekretnych podwórzy.
Wejdź schodami przy bazyliszko - __ __ __ __ __ , 
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mimo jego szponów,                                          
A zobaczysz wnet osiedle pełne nowych domów.

Jeśli oko twoje teren przeczesze dokładnie,
Znajdzie stare budynki wkomponowane ładnie. 
Mieściła się tu fabryka Fajwela Janowskiego,
Bezkonkurencyjna wśród przemysłu tytoniowego.

Spójrz uważnie co ta postać ma na hełmie i na piętach
__  __  __  __  __  __  __  __ niosły go po świecie i jego zakrętach.
Dodaj drugą i trzecią cyfrę w znalezionej dacie,
A już miejsce tej litery w twym haśle masz, bracie.

Ruszaj w dół do styku ulic, którym patronują
Z jednej święty Jan, a z drugiej wieszcz, 
co „Inwokację” jego „kują”.
Weź z nazwiska mistrza pióra trzecią literę,
Wstaw na czwarte miejsce w haśle i zatrzymaj się teraz.

Na rogu po lewej masz ogromny sąd apelacyjny
Miał on w swej historii dawnej epizod nieatrakcyjny.
W latach drugiej wojny, w powojennym PRL-u
Było tu NKWD i UB, gdzie umęczono wielu.

Przysłowie łacińskie uważnie przeczytaj
Na czternaste miejsce w haśle czwartą literę chwytaj.
Idź dalej Świętojańską, aż dojdziesz do kładki.
Pamiętaj, że fabrykanci białostoccy płacili __ __ __ __ __ __ __ . 

Przypatrz się budynkowi urzędu skarbowego.
Zlicz teraz piętra gmachu olbrzymiego.
Liczba pięter minus dwa wskaże ci dokładnie,
W które miejsce w haśle wpisać literę wypadnie.

W głębi po lewej ujrzysz budynek dawnej 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Tam produkowano prąd, by mieć lampy zamiast pochodni.
Elektrownię i wiele fabryk nad rzeką Białą zbudowano,
Bo wody do produkcji i farbowania tkanin potrzebowano.

Gdy przejdziesz przez mostek, kieruj się do góry
Aż przed sobą zobaczysz komisariatu __ __ __ __ __ __ __ mury.
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Gdzie dziś stróże prawa, kiedyś była rozlewnia wódki
O starej metryce gmachu mówi obrazek malutki.

Znajdziesz go, szukając od wejścia na lewo
Są to stare drzwiczki z metalu zardzewiałego.
Na obrazku pastuszek na trąbce przygrywa.
Wśród słuchaczy tylko małe __  __  __  __  __  __  

                3
pić mleka nie przerywa.
                                                               
Idź dalej w lewo ulicą __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
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Magnaci tędy do stolicy jeździli kolaską.
Bogaci fabrykanci chętnie się przy niej budowali,
Często niemieckie nazwiska się tu pojawiały.

Patrz na gmach potężny z portykiem kolumnowym,
Tu rody Commichau i Moes, znane w świecie przemysłowym
Mieszkały, a z tyłu kwitła fabryka włókiennicza.
Moes dom szkole darował, prawem ostatniego dziedzica.

TEMATYKA: 
Wyprawa po skarb w Białymstoku umożliwi Wam odkrycie
historii i zachowanych zabytków miasta, które pod koniec
XIX i na początku XX wieku znane było w zaborze
rosyjskim jako główny ośrodek włókiennictwa. Podczas
wędrówki Waszym zadaniem jest ułożenie hasła z
ukrytych na trasie liter.

GDZIE TO JEST?
Białystok to stolica województwa podlaskiego, 180 km od
Warszawy.

JAK DOJECHAĆ?
Z Warszawy drogą krajową nr 8 lub pociągiem. Z dworca
PKP/PKS dojazd komunikacją miejską – autobus nr 10 do
ronda przy Filharmonii. Początek questu obok Muzeum
Rzeźby im. Alfonsa Karnego.

CZAS PRZEJŚCIA: ok. 60 minut

Uwaga! Czytaj uważnie instrukcje w tekście, obserwuj
rymy, spójrz czasem na mapkę – a z łatwością odgadniesz
hasło.

WYPRAWA ODKRYWCÓW

Przy ulicy Świętojańskiej piękny pałac stoi,
W nim siedzibę miało biuro zarządu mili moi.
Zarządzano stąd fabryką jedwabiu i wełny.
Do pierwszej wojny światowej sukces fabryki był pełny.

Pan Becker i Spółka drogie tekstylia tu tkali,
Po wojnie zakłady państwowe plusz produkowały.
Spójrz na okrągłą pałacu Beckera wieżę,
Pod gzymsem wieńce z soczystych __  __  __  __  __  __ 
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oczy twe uderzą.
                                                                
Idź dokoła pałacyku wzdłuż płotu murowanego,
Dojdziesz do małego budynku na wpół schowanego.
Co dawniej się za Beckerów w tym domu mieściło,
Odgadniesz zajrzawszy przez szybę kafejki, w której
całkiem miło.

__  __  __  __  __  __  __  oznaczały dwie rumaków głowy.
Zsumuj ostatnie cyfry w dacie – tam miejsce litery gotowe.
Kieruj dalej swoje kroki wzdłuż budynku handlowego
W dawne pofabryczne mienie modnie
wkomponowanego.

Przejdź po pasach na drugą stronę ulicy, aby
Zyskać dobry widok na dawny skład tkanin.
Na wierzchołku stoi rzeźba boga handlu Merkurego
Jeśli mity ci nieobce – z grecka __  __  __  __  __  __ em 
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zwanego.
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