quest G

da p
oł

Na łowy historii w sercu Gołdapi,
co skutkują poznaniem jej przyjaciół

Niegdyś w Rominten hejnał Wilhelmowy
Nawoływał: Ruszamy na łowy!
A cesarskie ręka i oko tropiły byka
Dziś nie zwierz, lecz przygoda umyka.
Możesz ją złowić DROGI TURYSTO,
Zwiedzając GOŁDAPSKĄ KRAINĘ CZYSTĄ.
Zacznij do serca – placu Zwycięstwa
Tu są ślady walecznych męstwa.
Poszukaj ptaka, co już nie wzleci
Bo usiadł, by historii uczyć dzieci.

Tam, na ulicy Krótkiej, odgłos dzikiego zwierza
Wraz z biciem zegara i Ciebie uderza!
Niedługa odgadnięcia jest godzina
Gdy znasz literę, na którą zdobycz się zaczyna;
Wpisz ją w haśle jako drugą i czternastą,
Lecz zanim powędrujesz dalej w miasto,
Drugą z liter wpisz jako szesnastą.
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Co z zrobić z pierwszą zdobyczą?
Podpowie Ci głos z nieukrywaną słodyczą
W telefonie od niezawodnego przyjaciela:
Ostatnia w nazwie ptaka to siódma w haśle litera.
Zaś środkową z orła, który w historii naszej ma rolę
Wpisz w hasła piętnaste pole.
Tu pokonać musisz jeszcze jedną barierę:
Wstaw jako ósmą najczęściej występującą literę
W trzech wyrazach

Warto wiedzieć, że są tacy gołdapianie,
Którzy uprawiają gołębi hodowanie.
Osiągając przy tym wyniki wcale, wcale.
Może ich poznać będzie Ci kiedyś dane, ale
Teraz wędruj znaną ulicą Żeromskiego
W kierunku innej ,niczym alei, Lipowej
Tu miej się na baczności, bo przed oczami
Stanie ssak z królewskimi rogami.
Choć stoi samotny, mnogą nazwę znać warto
Albowiem jej szósta litera jest w haśle czwartą.

E
Gdy spojrzysz w dal poprzez kształty jelenia,
Z dala dostrzegasz pomnik z niejednego kamienia.
Teraz znajomość zawrzesz wielce naukową,
Pamiętaj, gdy spojrzysz nocą nad swoją głową,
Ujrzysz niebo gwiaździste, poczujesz moralne prawo
By naszej Gołdapi za pomnik naukowca bić brawo.
Weź z nazwy pomnika 3 pierwsze litery z nazwiska
Pierwsza jest także pierwszą w odgadywanym haśle,
Kolejne wpisuj co drugą –pójdzie jak po maśle.

Odwróć się do orła gotowego do lotu plecami
Przed sobą masz urząd nad urzędami
Zbliż się, bo wiedz, że naprawdę spraw wiele
Tu załatwisz, z tym wyjątkiem, że nie w niedzielę.
Ale… na łowy skręć na lewo do sąsiedniego
Budynku Starostwa Powiatowego

Idąc dalej Szkolną, staniesz na rogu Armii Krajowej.
Wspominając czasy historii już nienowej ,
Pamiętam, że tam stała żydowska synagoga.
A dziś jest głaz „mówiący”, jak krwawa była droga
Tych, którzy tragicznie zginęli jednej nocy;
Dziś szum drzew melancholią i łzę zauroczy .
Z nazwy czasu wyrytej w kamieniu pomnika
Odczytaj literę dziesiątą drogocennego przymiotnika.

Wpisz ją dwukrotnie na polach hasłowych
pod dziewiątką i dwunastką, i kolejne zadanie z głowy.
Skieruj się w stronę placu – na nim już byłeś
I orła polskiego tam zobaczyłeś.
Teraz znajdź przytulną kawiarnię małą –
- zwyczajnie nazwaną przez tubylców„białą”.
Teraz możesz odpocząć z rześkim napojem przy stoliku,
Wspominając, coś nałowił historii faktów bez liku.
Wiedząc, żeś w mieście (której rzeka złotem płynie)
O wdzięcznej nazwie

F
w mazurskiej krainie.
Lecz człowiek łupu nie może stanowić,
Ażebyś więc Turysto nie musiał długo się głowić
Podpowiem, że Kant polował na miejskiego koguta,
A ze snu jego wylatywał ćma jak cicha nuta.

B
Wyrytych na pomniku i w pamięci - każdy to przyzna.
A drugą z Boga wstaw jako jedenastą i osiemnastą
w polu hasłowym i ten quest jest częściowo już gotowy!

H

Gdy za plecami masz już Starostwa mury
Stoisz naprzeciw Gołdapskiego Domu Kultury
I gdybyś chciał się spotkać ze zwierzyną
Obejrzyj w weekend film, bo tam jest kino.
Tymczasem skręć na ulicę Żeromskiego,
Idąc w kierunku numeru malejącego.
I już niebawem ujrzysz kościelną wieżę,
A w niej święty ptak mieszkańców strzeże.
On pochla się nad młodzieży bierzmowaniem.
Biały jak konkatedra pod Maryjnym wezwaniem.
Wstąp, jest czas na spokojne wnętrza zwiedzanie,
I neogotyku z murów odbudowanego podziwianie.
A potem literę, która nazwę ptaka rozpoczyna
Wpisz jako siedemnastą – czyś ty chłopak ,czy dziewczyna.

D

Po nocnym seansie niebiańskich gwiazd
na Słoneczną ulicę wyruszyć czas.
Spójrz, by dojść pod bramę, gdzie szpitalny gmach.
Potem na Szkolną, miniesz krzyżówkę i trach - Już jest kolejny budynek zabytkowy,
Gdzie naukę pobierają młode głowy.
Szkoła podstawowa imienia człowieka wielkiego
Na całym świecie bardzo znanego.
Imię jego kojarzysz z mikołajkami, a nazwisko –
Możesz z toruńskimi piernikami.
Trzecia litera astronoma nazwiska
jako trzynasta w haśle niech błyska.

G

Tu już ostatnią brakującą w haśle literę poszukujesz
w nazwie miasta, w którym się znajdujesz
Wiem, bez trudu ją „wyłowiłeś”,
Wiem, nieźle się tu bawiłeś.
Czas na trofea – i to Cie nie minie,
bo Gołdap z gościnności słynie.
Mamy przyjaciół bardzo wielu
w Rosji ,w Niemczech, w Izraelu.
Herby miast partnerskich Ci przypieczętują
Ci, co w Centrum Promocji Gołdapi pracują
To Twoje trofeum łowione wytrwale
Plac Zwycięstwa 16 i baw się dalej wspaniale.
Ewa Jurkiewicz (S.KET-Alternatywa –Gołdap)
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