Piękna willa jest przy schodach
dzisiaj w opłakanym stanie,
ci co kiedyś w niej mieszkali
to browarem zarządzali.

Jak nasycisz wzrok willami
schodzić będziesz znów schodami,
widzisz domy zakopiańskie
Brzesko nie w górach, a domy góralskie.

Gdy pokonasz schody strome
i spojrzysz na stoku stronę,
dojrzysz wille zamieszkałe
klasycystyczne, okazałe.

Dziedzictwo rodu tego trwa
i przeznaczenie różne ma.
Obejdź chodnikiem dom biały,
katolicką szkołą zwany.
Za tym dawnym szpitalikiem
a dzisiejszą średnią szkołą
idąc dalej, już skręcamy
właśnie w ulicę Wesołą.

Dla swoich pracowników
Goetz mieszkania te budował,
bo był dobrym człowiekiem
i ludzi bardzo szanował.
Ta środkowa murowana
jest Czerwonym Domkiem zwana,
na prawo to „Pieniążkówka”,
patrząc w lewo „Michałówka”.

Wyżej katolicka szkoła wita,
kiedyś mieścił się tu szpital.
Ci, którzy piwo warzyli,
właśnie tutaj się leczyli.
Słuchaj teraz o Krakowie,
udział mieli przy budowie
pomnika wieszcza sławnego
i teatru Słowackiego.
Na rynku ten pomnik jest
pytasz kogo – sławny wieszcz
znasz nazwisko chlubnej sławy
weź spółgłoskę, jest dwa razy.
__ _____ _
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Jan, Albin oraz Antoni
to Goetzów trzy pokolenia,
mówili: polski chleb jadamy
więc jesteśmy Polakami.

Tam po lewej stronie drogi
zakopiański styl spotkamy,
który jest eksponowany
w dużym domu murowanym.
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Łukiem drogi dalej zmierzaj
restauracja _ _ _ _ _ _ wita,
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przed nią mała jest tablica
o historii z niej poczytaj.

Gdzie to jest?

Zwróć uwagę na poroża,
których wnętrze kryje wiele,
gdy Goetzowie polowali,
to trofea zawieszali.

Tematyka

Quest „ Dziedzictwo Goetzów Okocimskich” pozwoli ci poznać fragment historii Brzeska związanej z rodem Goetzów
Okocimskich i założonym przez nich browarem.

Czas przejścia: ok. 60 minut.
Jak szukać skarbu?

Podczas wędrówki szukasz odpowiedzi na wierszowane
zagadki, które dadzą ci literki potrzebne do ułożenia hasła. Hasłem będzie dewiza życiowa rodu Goetzów Okocimskich, którą należy podać na mecie questu, by dostać
skarb.

Początek wyprawy: GPS: 49°57’29.9’’N 20°36’06’’E
plac przed głównym wjazdem do Browaru Okocim, na ul.
Browarnej, przy początku ul. Barona Jana Goetza w Brzesku.
Zachowaj szczególne bezpieczeństwo! Ulica bardzo ruchliwa!

Hasło
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Brzesko leży w woj. małopolskim nad rzeką Uszwicą,
pomiędzy Krakowem a Tarnowem, przy autostradzie A4
i drodze krajowej nr 94. Od strony Nowego Sącza możesz
dojechać tutaj drogą nr 75.

To już koniec questu tego
jesteś teraz już na mecie,
hasło masz do powiedzenia
barmanowi przy bufecie.
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wyprawa odkrywców

Teatr letni się tu mieścił
przybywało wielu gości
a nazwisko projektanta
Eugeniusz Wesołowski.
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Dziedzictwo
Goetzów Okocimskich

Zapamiętaj tę dewizę
to jest motto rodu Goetzów,
gdy wypowiesz ją dokładnie
pieczęć przybij sobie ładnie.
Domy mają swe numery
i ten także jakiś ma,
więc przy wejściu, tuż nad drzwiami
widnieje tam numer
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Quest dostępny cały rok.
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Życzymy wielu emocji!

Miejsce na skarb
Stań przed domem pod zegarem
gdzie twój questing się zaczyna,
Na rozwiązanie zagadek
potrzebna będzie godzina.

W czasie wojny go ukryto,
ale dzisiaj znów tu stoi,
pomiędzy dwoma drzewami
co nazywają się _ _ _ _ _ _ _
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Zanim z powrotem wrócisz do góry,
zejdź niżej i spójrz na te mury,
bo na nich ważna data jest,
kiedy Browar założył Jan Goetz.
Wróć pod zegar, skręć na prawo
w ulicę Goetza wchodź śmiało
i do pałacu dochodzisz pięknego
zewsząd parkiem otoczonego.

Gdy pożegnasz pomnik Goetza
popatrz na browaru bramę,
za nią pałac jest zimowy
znajduje się z prawej strony.

Jeśli posiadasz jakąś wiedzę
i masz dobre swoje oko,
dojrzysz tutaj neobarok
a także neorokoko.
Gdy do domu staniesz tyłem,
na wprost masz drogi człowieku
bramę Browaru Okocim,
z dziewiętnastego wieku.

Ujrzysz również, że na zewnątrz
zdobią pałac pilastry i cokoły,
a park w stylu angielskim
wprawi cię w nastrój wesoły.

Spójrz na mur od bramy w lewo,
na nim kółka się znajdują
gdy je zliczysz, sumę znasz
i literkę hasła masz.
__ __
6

Przyjrzyj się dobrze budowli,
na część zachodnią zwróć lica,
zobaczysz wtedy jak pięknie
jawi się tobie kaplica.

Idź ulicą w dół browaru
popatrz na budynek biały,
bardzo stara to warzelnia,
na niej komin okazały.
Popatrz dobrze i zrób krok,
na koziołka skieruj wzrok,
obejmuje puchar piwa,
z niego lekka piana spływa.
Z nim historia jest związana,
ciekawa, skomplikowana,
a ty jedno tylko wiedz, że
piwo koźlak warzył Goetz.

Trasa turystyczna opracowana została przez uczestników warsztatów „Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca”.
Twórcy questu:
Małgorzata Cuber, Janina Drużkowska-Cader, Maria Marek, Izolda
Mila, Krystyna Plichta, Anna Szot.
Rysunki: Piotr Duda

W części wschodniej pałacu
wzrok na pewno to ogarnia,
znajduje się piękna grota,
jest tam także palmiarnia.

Tu w piwnicach w owym czasie
pierwsze piwo powstawało
lecz się wkrótce okazało,
że go było wciąż za mało.

Gdy już pałac zobaczyłeś
wróć pod zegar, gdzie już byłeś.
Znajdziesz tu literkę hasła,
jest to piąta i dwunasta.

W tym to najstarszym budynku
rodzina zimą mieszkała,
nie w nowym, dużym pałacu,
bo w kryzysach oszczędzała.

Tam wysoko nad zegarem
ważna data napisana
gdy wolniutko ją przeczytasz
litera będzie ci znana.
Więc teraz spójrz, uważnym bądź
litera jest w słowie _ _ _ _ _
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Stojąc przodem do zegara
w lewą stronę skręć pomału,
pomnik tam Albina Goetza,
który pilnuje browaru.
Pracownicy się zmówili,
po dyskusji uchwalili,
że za dobro i za serce
ufundują mu popiersie.

Chodnikiem z prawej w górę idź,
zebry tam powinny być,
więc uważnie nimi przejdź
i na schody w górę wejdź.
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