
POWODZENIA  

Kartę Gry Muzealny Quest należy dostarczyć przed końcem 

gry, to jest do godziny 23.00, do siedziby jednego z 

organizatorów. Ogłoszenie wyników 17.05.2015 niedzielę w 

OMPIO o 16.00. 

Gracz…………………………………………………………… 

 

Tel. …………………………………………………………….. 

Oszacuj długość trasy przejścia najkrótszą drogą z Pałacu 

biskupów przez Muzeum Zabawek i Zabawy do Muzeum 

Historii Kielc  …………………………m 

Muzeum Wsi Kieleckiej 
 

Przejdź przez salę bliską sercu  

Przemysławowi Trytko i Piotrowi Gilowi 

miń  ciężary, idź dalej przez salę 

w stronę  damy i jej hulajnogi 
 

Odszukaj piękność w sukni,  

której kolor jest biały 

ona rakietą wskaże Ci kierunek 

dalszych poszukiwań, salę ze strzałami 
 

Jesteś w sali łuczników 

idź w przeciwnym kierunku niż wskazują strzały. 

Widzisz boksera w narożniku przed kolejną rundą  

Przedmiot, którego szukasz do ich rozpoczęcia daje sygnały 

 

……………………………………………… 
 

Muzeum Zabawek i Zabawy 
 

Stań przy pomniku na placu Wolności  

popatrz tam gdzie Marszałek sięga wzrokiem 

zobaczysz aptekę, Aptekę Wyobraźni 

udaj się tam spokojnym krokiem 
 

Wejdź po trzech schodkach do środka 

poczuj zapach słodyczy, Magię Karmelu 

w nowej aptece, dziś manufakturze słodyczy 

poznasz smak i kolor cukierków wielu  

 

Po prawej stronie od wejścia stoi mebel 

wielka szafa z licznymi szufladami,  

otwórz czwartą od lewej, przeczytaj polecenie 

wpisz odpowiedź na kartę, poczęstuj się słodkościami 

 

…………………………………………… 

 
Skoro jesteś już na placu Wolności 

Odwiedź Muzeum Zabawek i Zabawy 

Wejdź przez bramę główną do środka  

na dziedziniec Cię zapraszamy 
 

Zobacz tu czy potrafisz chodzić na szczudłach 

Sprawdź swych mięśni siłę  

Przed kolejnym sprawdzianem 

Spróbuj pojeździć na koniku – drezynie 
 

Po zabawie wejdź na ekspozycję 

przejdź przez brukowane Miasto zabawek.  

skręć w sprawo przy warsztacie z replikami eksponatów.  

ok. 45 kroków na wprost idź dalej  
 

Po drodze możesz zobaczyć polskich  

spółdzielni zabawkarskich szlagiery 

świat wirtualnej zabawy i nowe nabytki,  

Kolejki, samoloty, auta i konsole i gry. 
 

Po lewej stronie zobaczysz Titanica model 

Tu musisz skręcić w stronę prawą 

idź w stronę świata Zabawajek 

i zapoznaj się z wiejską chatą  
 

Tu na wprost wejścia stoją 

a nie wiszą przedmioty wyjątkowe 

Napisz co to jest i kto to wykonał (w 1996 roku) 

 

………………………………………………….. 

 

I rozwiązanie zagadki gotowe. 
 

Biuro Wystaw Artystycznych 
  

Skieruj swe kroki od fontanny przy Pl. Artystów 

w stronę czerwonego anturium kwiatu 

pokonaj 13 schodów w górę  

przez drzwi prowadzące do artystów światów 
 

Przejdź obok wystawy artystki Natalii LL. 

idź za pajęczyną do góry i na ziemi znakami 

śpiewu ptaków nasłuchuj 

podążaj tą drogą, kieruj się kolorami  
 

Do niebieskiego lasu dotrzesz 

Gdzie za dziesiątymi drzwiami 

Znajdziesz na ziemi napis 

Pobaw się hasłami 
 

Z podanych w nim liter 

Utwórz ich minimum pięć 
 

1. ……………          ……..……           ………..….. 

2. ……………          ……..……           ………..….. 

3. ……………          ……..……           ………..….. 

4. ……………          ……..……           ………..….. 

5. ……………          ……..……           ………..….. 

PS. Jeśli jesteś pełnoletni  

tj. skończyłeś osiemnaście lat 

Możesz zobaczyć film o Natalia LL  

w 1 małej sali przy windzie poznać artystki świat 
 

Dawny Pałac biskupów krakowskich 
 

Przez główne wejście wejdź do Pałacu 

Idąc na wprost przekrocz kolejne drzwi 

Podziwiaj dzieła Eduarda Veitha 

i piękno jakie w obrazach tych 
 

Następnie skieruj swe kroki dalej 

Najpierw na prawo, później na lewo  

przekroczysz drzwi kolejnej sali 

na wprost zaś ujrzysz Veitha dzieło 
 

Na płótnie tym przedstawiono  

Arcyksięcia austriackiego Karola Ludwika 

pasowanego na rycerza Zakonu Krzyżackiego 

a później jego Wielkiego Mistrza. 
 

Obejrzyj dokładnie to właśnie dzieło 

policz postaci tam przedstawione 

napisz tę liczbę zaraz pod tekstem 

lecz upewnij się czy rachunki dobrze są zrobione 

 

........................................... 



 

Muzeum Dialogu Kultur 
 

Wejdź przez wielkie, drewniane drzwi. 

Idź na wprost do końca holu  

Na piętro wejdź po czarnych schodach 

Poszukaj i policz ilość ekranów 

 

Pomnóż ten wynik przez trzy i stań 

w najbardziej kontrastowym miejscu przestrzeni,  

idź gdzie jaśniej tyle kroków ile wyniósł wynik 

świetlana droga przed Tobą się ścieli  

 

Na końcu drogi czeka na ciebie  

ojciec retro w sepii kolorze 

obok niego zaś Twoje zadanie.  

Tutaj zapisz odpowiedź  

 

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

 

 

Ekspozycja ul. Orla 3 
 

Miń 2 głazy i trzy drzewa, które są czterema  

A następnie za pasami  

skręć w lewo kiedy miniesz się 

z ośmioma prostokątami 

 

Pnij się w górę i miń 6 białych zwierząt 

przy 4 rogach skręć w lewo na chwilę,  

a gdy zobaczysz 6 brzóz zawróć i poszukaj dziadka   

napisz, jak brzmi jego drugie imię? 

 

………………………………………………… 

 

Dalej drogę wskaże Ci kilka drapieżnych kotów 

a następnie – kozioł biały 

Na tym poziomie znajdź najbardziej kolorowego, 

największego i najmniejszego ptaka 

Napisz poniżej jak się ptaki nazywały. 

 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

 
 

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego  
 

Wejdź do naszego Muzeum 

pójdź do góry 44 stopniami 

następnie skręć w lewo 

i przejdź między dwoma postaciami  

 

Idź prosto kilka kroków 

a zobaczysz dwuskrzydłowe drzwi  

wejdź przez nie do pomieszczenia 

szukaj przejścia w kształcie łuku w nim 

 

Przejdź pod łukiem 

na szarym tle pod szkłem 

pod jedną ze ścian szukaj rzeczy 

których nie da dotknąć się 

 

Szukaj dużych rozmiarów zdjęcia 

pamiątkowego zdjęcie grupy osób 

dodatkowo z wieloma mniejszymi zdjęciami, 

patrz uważnie i policz ile jest bród 

 

.................................................... 

 
Muzeum Historii Kielc  
 

Wejdź po czerwonym dywanie  

na wystawę stałą „Z dziejów Kielc” 

już w pierwszej sali po prawej stronie  

pierwsza zagadka ukryta jest. 

 

W kąciku archeologicznym, w piachu  

dobrze szukając odnajdziesz liczbę  

która określa długość wystawy 

po odczytaniu zapisz ją niżej 

 
............................................... 

 

Mijasz marmurową postać z brodą  

przechodząc do następnej sali 

to starosta Stanisław Czechowski  

co zarządzał biskupimi dobrami 

 

Wejdź do sali zielonej,  

po prawej stronie stoi skrzynia drewniana  

z przedmiotami używanymi dawniej 

jak prawidła do butów czy tara do prania   

 

Przejdź koło złotego popiersia  

Stanisława Staszica na postumencie,  

w kolejnej sali zielonej po prawej stronie  

zagadka ukryta na zielonej drewnianej szkolnej ławie 

będzie. 
 
.................................................. 

 

W kolejnej sali stoi na środku 

z fabryki SHL pojazd powszechnie znany  

wyprodukowano go w 1938 roku  

podaj jaki w nim silnik zamontowany 

 

......................................................................... 

 
 
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 
 
Wejdź na dziedziniec starego więzienia, 

Gdzie w oknach już nie straszą kraty. 

Historii tu poznasz tajemnice. 

Tymczasem stań obok armaty. 

 

Wejdź tam, gdzie na maszcie 

Dumnie powiewa biało-czerwona. 

Skręć w lewo, a w bibliotece  

Nastąpi kolejna zagadki odsłona. 

 

Idź wzdłuż regałów, patrz na ekrany, 

Na książki, filmy, mundur,  żołnierzy  

Stań przed obrazem na którym strzelcy 

I katedralnej widok wieży.  

 

W szufladzie po Twojej  lewej stronie, 

Znajdziesz  broń polską doskonałą.  

Robioną w Kielcach dla ułanów. 

To duma polskiej kawalerii. 

Dla ciebie łatwa łamigłówka. 

W szufladzie  dowiesz się,  

że szabla ta  nazywa się  

 

………………………………………………… 


