GRA MIEJSKA
„Na tropie skarbu Zacherta”

Na ulicy Ogrodowej Urząd Miejski jest
otworem,
Pójdź tam bratanku drogi, a po drodze nie

„Jesteś ostatnim
żyjącym bratankiem
Fryderyka Wilhelma
Zacherta i cały jego
majątek oraz fabryka
przechodzi na Ciebie.
Przed tym jak zmarł
powiedział: „Twój
największy skarb
znajdziesz w...” i nie
zdążył dokończyć. Jesteś
ciekawy jaki to skarb
ukrywa się na
przedmieściach Supraśla,
więc wyruszasz na
wyprawę...”

….......................................

złam nogi.
Niegdyś szkoła dziewcząt tam stała,
Jej fundatorką …........................... została.
Teraz podróżniku młody za stadionem
szukaj przygody,
Lecz nie wchodź na niego, a Posterunkową
ruszaj prędko.
Teraz na ulicy „Konstytucji” Domy Tkaczy
mijasz,
Policz je i możesz się zwijać.
W stronę odwrotną od kościoła
zmierzaj swe kroki,
Pałac Buchholtza ujrzysz niedługo mój drogi.

Znajdź mój skarb!

Od ilu lat w pałacu Buchholtza mieści
się Liceum Plastyczne?

Teraz między parkiem, a przystankiem
zmierzaj kroczęta,
Obok „małego zwierza” możesz się zatrzymać.
„Czerwona w czarne kropki” jest niedaleko,
Tam możesz kupić trochę co nieco.
Dalej tą samą drogą, podążaj mój
przyjacielu,
Budynek Kultury i Rekreacji znajdziesz
marzycielu.
I poczta, i przedszkole kiedyś się tam
znajdowały,
Historii o duchach, przygód sobie nie żałowały.

Kiedyś siedziba Zachertów to była,
Lecz teraz szkoła się tam zmieściła.

Jak brzmi lokalna nazwa budynku CkiR?
…..............................
Teraz się cofnij tam, gdzie przystanek
mijałeś,
To obok Pałacu Buchholtza, może się nie
rozejrzałeś.

Między księgarnią, a autobusami – teatr na

Bo Pijalnia Ziół i PUT w jednym budynku

powietrzu,

się mieszczą,

Trochę dalej rzeźba Jana jest na pomniku.

Tam u pani za recepcją znajdziesz skarb

Tuż za nią Bulwarami możesz się przejść,

zresztą.

Kanapkę koło rzeczki sobie zjeść.
Gdy cerkiew ujrzysz wiernie na
wzgórzu,
Obok schodkami ruszysz powolutku.
Gdy dotrzesz na szczyt, rozejrzyj się dokładnie,
Duży krzyż ujrzysz tuż przy skarpie.

Witajcie!
Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w
naszym quest'cie! Wykonaliśmy go w ramach
projektu „Akademia Liderów Społeczności
Lokalnych” zorganizowanej przez „Fundację
Otwartą Edukację” oraz „Wspierania Kultury i
Sztuki. Teatr Narwal”.
Jesteśmy uczniami z Gimnazjum
Sportowego w Supraślu, a projekt od razu nas
zainteresował. Świetnie było pracować razem i
najważniejsze – czegoś się nauczyć! Opiekunem
naszej grupy był Pan Marek Tołoczko, nauczyciel

Skąd przybyli mnisi, którzy założyli
klasztor w Supraślu?
…............................

geografii oraz historii w SSP w Supraślu. Pomagał
nam oraz naprowadzał, za co jesteśmy mu
ogromnie wdzięczni.
Ten quest był podsumowaniem naszej

To zaraz już koniec naszych poszukiwań,
Przykro nam ze względu różnych powikłań.

ciężkiej pracy oraz współdziałaniem z „Akademią
Liderów Społeczności Lokalnych”, dlatego mamy
nadzieję, że wam się podobał!

Lecz skarb już czeka, więc lepiej się pospiesz,
Do Punktu Informacji Turystycznej zaraz
dojdziesz.
Jest on na tej samej ulicy, na której stoisz,
Może herbatkę wypić sobie wolisz?

Autorzy:
Helena Janowska, Paweł Czaban, Agnieszka
Popławska oraz Mateusz Guzowski
04.12.2017, Supraśl

