Orzech wodny taﬂę zmarszczoną pokrywa.
Dawniej na mąkę drobno był kruszony,
Dziś pod ochroną pływa niewzruszony.
Ty wracaj znaną drogą, rower w dół szaleje,
Przez wąwóz malowniczy i akacjową aleję.
I znów do ronda, co niezwykłe kształtem,
Lecz tym razem w prawo powoli, nie gwałtem.
Chwilę jedziesz, mijasz ulicę Świerkową
Z Błonia skręcisz w prawo w _ _ _ _ _.
11

Dalej wzdłuż skarpy wśród starych domów,
Zmienia się w _ _ _ _ _ _ _ _ nie mówiąc nic nikomu.
5

Po prawej stronie Zamkowej dostrzeżesz kamienice,
Pomiędzy którymi jest odstęp, kryjący tajemnicę.
To furta w miejskich murach z nazwą bogatych znaczeń
Uchem Igielnym nazwana – znanych jest parę tłumaczeń.
Wsiadając na rower skorzystaj, że jesteś teraz na górce,
Ostrożnie zjedź w stronę Zamku – niezbędne są sprawne hamulce.
Przez parking idź w stronę muru a dalej ku baszcie narożnej,
Widzisz rząd okien strzelniczych dawnej linii obronnej,
Pomiędzy trzecim i czwartym, licząc od lewej strony
Zatrzymaj się i tekst odczytaj przez siebie ułożony.
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Przejedziesz przez dziwną żółto _ _ _ _ _ bramę,
13

Co ruch ogranicza i jest raczej ciasna,
A gdy miniesz kolejną w tych kolorach „ramę”
Skręć w lewo, szczęśliwie, wracasz już do miasta.

12
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Jeśli dotarłeś w to miejsce i hasło poprawne złożyłeś
Nikt nie ma wątpliwości - na skarb swój zasłużyłeś!

QUEST
LITERACKI PEJZAŻ SANDOMIERZA

Droga w górę i w lewo lekko się wywija,
Oplata strome wzgórze legendarnego Żmija,
Gdzie od pradawnych czasów na dobrych ludzi czyhał
Mieczem strącił go z niego Święty Archanioł Michał.
Pod górę, ciągle pod górę wspinamy się pracowicie,
Jak główny bohater powieści z pewnością już widzicie
Ważny akcent na Widnokręgu Wiesława Myśliwskiego
Czy będziecie mogli go wpisać do widnokręgu swojego?
Do tego miejsca dojechać, pedałując sumiennie
Zawichojską do końca i w prawo, skąd piwa strumienie,
Potem ostro w lewo w drogę brukowaną,
Zakończoną ceglaną wieżą z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bramą.
10

I Ty prawie jesteś na miejscu idź teraz dalej prosto,
Mijając ciągnące się domy ulicą Opatowską.
Na Rynku Starego Miasta jest Ratusz renesansowy,
Z attyki patrzą na Ciebie kamienne _ _ _ _ _ _ _ _ _.
1

15

Symbolizują zgodę pomiędzy wszystkimi oto stanami:
Klerem, stanem rycerskim, chłopstwem i mieszczanami.
Naprzeciw budynku Ratusza jest mała cienista uliczka
Imienia sławnego w świecie sandomierskiego medyka.
Z ulicy Bartolona skręcamy w lewą stronę,
Jedziemy ulicą Żydowską, jej południowym skłonem.
Na rogu kamienicy sławna pracownia złotnicza
Gold & Silver Gallery Cezara Łutowicza.
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GDZIE TO JEST?

miejsce na skarb
Autorzy questu:
K.Knap-Sawicka,P.Ławrowski, M.Łygas, M.Wrzosek,
Autor ilustracji: Piotr Ławrowski
Autorka mapy: Agnieszka Kukułka
Autor zdjęcia: Piotr Korzynek
Konsultacje:
Barbara Kazior – trener questingu,
Fundacja Miejsc i Ludzi
Opiekun questu:
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
Tel. 15 832 22 65, w. 33
E-mail: p.lawrowski@zamek-sandomierz.pl

Wschodni Szlak Rowerowy biegnie przez Sandomierz i można go
odkryć jadąc questem zarówno po centrum miasta jak i po jego
malowniczych okolicach. Quest zaczyna się na zamkowym
dziedzińcu. GPS: 50°40'33.3"N 21°44'51.8"E

TEMATYKA

Quest pozwala poznać uroki Sandomierza z bliska i z daleka,
zabytkową Starówkę i najstarsze góry oraz dowiedzieć się,
dla kogo miejsca te były natchnieniem i co z tego wynika.

CZAS PRZEJAZDU: ok. 2 h 30 min

ODWIEDŹ 20 QUESTÓW
NA SZLAKU GREEN VELO
Z APLIKACJĄ MOBILNĄ!

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wszem i wobec ogłaszam: Niech będzie pozdrowiony,
Ten, którego ciekawość świata, przywiodła w te strony!
Stoisz oto na miejscu, przez tysiąc lat sławnym.
Stąd rycerstwo szło w boje, aż do Mniejszej Azji!

W domu pod tym numerem, z dachem stromym, spadzistym,
Mieszkał i pisał poeta, dramaturg i nowelista.
Urody miasta nad Wisłą z pewnością piewca najpierwszy,
Posłuchaj teraz fragmentu jednego z jego wierszy:

Gościł Zamek roztropnych niewiast liczne grono:
Helenę, Grzymisławę i Kingę z Salomą,
Jadwigę, Zoﬁę, Elżbietę, Barbarę i Bonę,
Późniejsze liczne święte i błogosławione.

(…) A w katedrze w Sandomierzu
Tyle mąk namalowano,
Tyle czartów, tyle świętych
Rano, wieczór, wieczór, rano.

Mieszkali tutaj władcy: Piasty i Jagiellony,
Wielki rycerz, polski Rolland – Henryk wysławiony,
Kazimierz, Bolesław, Zygmunt i obaj Leszkowie,
W Muzeum na Zamku o wszystkich, coś więcej się dowiesz.

Podejdź w lewo w górę ulicą _ _ _ _ _ _ _ _ _,

Stań plecami do studni, Zamek masz przed sobą,
Nad wejściem tarcza z orłem, który swoją głową
Wskazuje kierunek. Łaciński napis na płycie kamiennej
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DEI GRATIA MAGNUS DUX… ET REX POLONIAE.

Co tylko w Sandomierzu od wieków się zdarza.

2

Trzeba Ci teraz podążyć ku bramie zamkowej,
Przekrocz ją śmiało i godnie, jak niegdyś królowie.
Widzisz przed sobą dróg wielu poplątany wątek,
Wybierz tę jedną co różni od pozostałych początek.
Tam skieruj swe kroki, rower prowadź z boku,
A miej go w swej przezorności cały czas na oku.
Po stu krokach bez mała, bądź w zgodzie z kierunkiem,
Który będzie w niezgodzie z orła wizerunkiem.
Idź następnie przed siebie kilkanaście kroków,
Zatrzymaj się, odetchnij, spójrz za siebie i wokół.
Wisłę masz jak na dłoni, Zamek z prawej strony,
A tuż obok Zamku w oddali kościół stary, czerwony.
Najcenniejszy zabytek królewskiego miasta,
Pośród wąwozów i sadów jak klejnot wyrasta.
Jeśli okiem swym bystrym dojrzysz winnice na skłonie,
Wiedz, że już w wiekach średnich, zostały tam zaszczepione.

Na ulicach co dom jaki
zaraz widać dal za rzeką.
Boże, Boże, jak tu pięknie,
Jak zielono, jak daleko1.

19

Potem skręć w prawo pod wiszącą latarnią.
Zobaczysz po prawej Dom _ _ _ _ _ _ _, królewskiego kronikarza,
4

Kolejny budynek to Collegium Gostomskiego,
Idź teraz prosto, wzdłuż muru jego.
Tam gdzie patrzy z pomnika główny jezuita,
Drogę obierz w lewo i radośnie nią pomykaj.
Idź nią i w prawo skręć od _ _ _ _ _ Biskupiego,
16

Dalej podążaj w kierunku placu rynkowego.
Potem wciąż prosto wzdłuż zabytkowych kamieniczek,
A z rynku prosto w generała Sokolnickiego ulicę.
Gdzie droga przed parkingiem się kończy,
Tam Sokolnickiego z ulicą _ _ _ _ _ _ _ się łączy.

18

W cieniu akacji napręż muskuły i do dzieła, hurra!
Jeśli dziarsko minąłeś parów ten lessowy,
Odpocznij jadąc wzdłuż cienistej alei orzechowej.
A następnie ulicą Podmiejską niezmiennie prosto,
Bez obawy dociskaj pedały, kręć kołami ostro.
Z lewej święta kapliczka, a z prawej ławeczki,
Liczba _ _ _ _ _ _ na tablicy wskaże kierunek wycieczki.
6

Pensjonat Dzika _ _ _ gościnnie zaprasza,
8

A dalej polna droga niech Cię nie odstrasza.
W miejscu, gdzie widok może w piersi dech zapiera
Zatrzymaj się, odpocznij, pot z czoła ocieraj.
Z tablicy tu łupek _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ci powie,
Czy naprawdę nalewka z dzikiej róży to zdrowie.

20

Kierunek w prawo, dla rowerów dostępną drogą w dół,
Na końcu kocich łbów stoi coś jakby kamienny stół.
Tam stała kiedyś pisarza kamienica,
Dziś pozostały tylko, schody, kamienie i pusta ulica.
(…) bo za jakie grzechy mamy się tak męczyć po tych schodach…
Cukier iść kupić, wspinać się jak do nieba, sól jak do nieba, chleb do nieba…
Chryste Nazaretański, (…) bo jakbyśmy w piekle mieszkali, nie na ziemi!...”2

Spójrz teraz bardziej na prawo, nad całą tą okolicą
Góruje gmach katedry, z wieży wysmukłą iglicą.
Na ścianie zobaczysz datę, klucz do nowego zadania,
Nie zdobędziesz go bez prostego arytmetycznego działania.
Co teraz? Weź datę jak owoc i „połóż po prostu na stół”,
Teraz znanym Ci z kuchni sposobem „podziel nożem równo na pół”.
Zostały oto dwie liczby, tę mniejszą odejmij od większej,
Z wyniku działania weź tylko _ _ _ _ _ _ _ na szczęście.

Szlakiem do Wisły – dojedź aż do wału wiślanego,
Dalej drogę Ci wskaże drogowskaz Urzędu _ _ _ _ _ _.
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Pod skarpą w lewo, a na rondzie o kształcie nietypowym
Jedź dalej odważnie szlakiem rowerowym.
Lessowy _ _ _ _ przed Tobą i dość stroma góra,

7

Skręć w lewo w stronę wiaduktu całkiem dużego,
Lecz nim wyjedziesz szczęśliwie spod niego,
Odwróć się i spójrz jeszcze przez swe prawe ramię,
Piękne miasto _ _ _ _ _ _ _ _ _, quest tutaj nie kłamie.

3

Droga wzdłuż rozległych ogródków działkowych
Doprowadzi do podnóży pagórków pieprzowych.

12

14

(…) Łozy zielone zaszeleszczą,
Wierzbina listki poda,
I wciąż pod wiosło – jeszcze i jeszcze –
Podbiegnie pachnąca woda.

A potem miłym _ _ _ _ Pieprzowym,
17
Uprzejmie się ukłonisz,
Patrz miła, oto na chmurze różowej
Podpływa nasz Sandomierz3.

A na górach piękne róże kwitną zawsze w maju,
Jest ich wokół tyle, że człowiek czuje się jak w raju.
Dzikie i niepowtarzalne na całym kontynencie,
Kilkanaście gatunków pachnie tu zawzięcie.
A na samym dole w rzece _ _ _ _ kotewka pływa,

1 Jarosław Iwaszkiewicz, Ciemne ścieżki 54 , 2 Wiesław Myśliwski, Widnokrąg., 3 Jarosław Iwaszkiewicz, Ciemne Ścieżki 56
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