Staƒ przed gablotà, przed budynkiem drewnianym
Przeczytaj i zanotuj, w którym roku wybudowanym
Gdy do ostatniej cyfry dodasz „dwa”
To wynik miejsce „Z” litery w haÊle Ci da

Miejsce to zwiàzane z carskà rodzinà
Poczytaj o nim, bo minuty tak szybko płynà…
Chcesz, usiàdê tu, a potem ruszaj w drog´
Musisz przejechaç dwa razy przejazdy kolejowe

Aby do ràk Twych trafiła zasłu˝ona nagroda
Hasło Paniom w „Wejmutce” z uÊmiechem podaj
A dawne brzmienie ulicy Waszkiewicza
Do historycznych nazw w Białowie˝y si´ zalicza
Koƒczymy ju˝ teraz questowà zabaw´
I zapraszamy na innà w regionie wypraw´!

MIEJSCE NA PIECZ¢å

Sławni i Znani
z Białowie˝à Zwiàzani

Za drugim przejazdem w lewo, potem w prawo skr´ç
I cały czas prosto do mostu na rzece Narewce p´dê
Choç most ten do porzàdnych si´ nie zalicza
Przejedê Êmiało i dalej Mostowà a˝ do Waszkiewicza
Tutaj skr´ç pewnie za lewym ramieniem
I zapoznaj si´ z niejednego nazwiska brzmieniem
Ci co pisali, tworzyli, malowali, tu byli
l obraz Puszczy Białowieskiej rozsławili
Henryk Sienkiewicz, J.I. Kraszewski
E. Orzeszkowa, W. Sieroszewski
Henryk Gloger, A. F. Ossendowski
I niejeden jeszcze artysta polski
Jedziesz ulicà urodzonego tu generała
A ulica ta niegdyÊ innà nazw´ miała
Jakà? Dowiesz si´ tego z pewnoÊcià
Gdy hasło rozwià˝esz z właÊciwà szybkoÊcià

Gdzie to jest?

Opracowanie questu: Karolina Likhtarovich - trener questingu
e-mail: karolina@questy.com.pl
Konsultacja merytoryczna: Ewa Natalia Moroz-Keczyƒska
Ilustracje: Barbara Baƒka
Wi´cej o questingu: www.questy.com.pl
Questy do pobrania ze stron:
www.questy.com.pl oraz www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb

Opiekun questu:
„Wejmutka” Białowie˝a
e-mail: wejmutka@wejmutka.pl
tel. 85 6812117
Realizacja:

W pierwsze miejsce w questu haÊle
Liter´, co jest podwójnie w nazwisku Simony wpisz właÊnie
A gdzie puste okienko zostało
Wrzuç „T” liter´ z satysfakcjà niemałà
Przy cerkwi skr´ç w lewo, pop´dê w dół
Czeka Ci´ droga prosta jak stół
I za ostrym zakr´tem w prawo
W bram´ „Wejmutki”, w lewo skr´ç ˝wawo

Questing - Wyprawy Odkrywców w Puszczy Białowieskiej

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Zina 1, pok. 4, tel.: 85 682 5199, 682 3046
e-mail: promocja@powiat.hajnowka.pl

Białowie˝a poło˝ona jest w powiecie hajnowskim (woj.
podlaskie), w Puszczy Białowieskiej, przy samej granicy
paƒstwowej z Białorusià. Dojechaç tu mo˝na drogà
wojewódzkà nr 689, samochodem lub transportem
publicznym. Wyprawa rowerowa rozpoczyna si´ przy cerkwi
(w Białowie˝y istnieje mo˝liwoÊç wypo˝yczenia roweru).
Tematyka:
Białowie˝a od XIX wieku – ze wzgl´du na zasoby przyrodnicze
i wydarzenia historyczne – cieszyła si´ powszechnym
zainteresowaniem. Bywali tu zarówno rosyjscy carowie, jak
i głowy paƒstw, wiele postaci Êwiata nauki, kultury i polityki.
Ale bywały bàdê ˝yły tu tak˝e osoby zasłu˝one w danej
dziedzinie, a nieznane szerszemu ogółowi. O niektórych z tych
wymienionych osobach opowiada quest. Weê ze sobà coÊ
do pisania i wyruszaj w drog´! Wspaniałego odkrywania!
Jak szukaç skarbu?
Podczas rowerowej wyprawy questowej Twoim zadaniem
b´dzie m.in. odgadni´cie hasła i znalezienie brakujàcych
do niego liter. Czytaj uwa˝nie wskazówki i wpisuj litery
w odpowiednie miejsca. Powodzenia!

Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu
„Questing - wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej”
współfinansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Czas przejazdu rowerem: ok.1 godziny

S TA R T
Gdy do Białowie˝y GoÊciu zawitałeÊ
Na pewno ju˝ o niej troch´ poczytałeÊ
Lecz mo˝emy niemal z pewnoÊcià powiedzieç
˚e o znanych ludziach mo˝esz nic nie wiedzieç

Omiƒ z lewej strony cerkiewk´ cmentarnà
Idê prosto a˝ zobaczysz furtk´ czarnà
Policz stojàce wzdłu˝ Êcie˝ki latarnie
Dzi´ki nim ciemnoÊç Ci´ nie ogarnie
A liczba latarni jasno wskazuje
W którà kratk´ w haÊle „C” wskakuje
Za furtkà trzeba Ci skr´ciç w prawo
I do „Tropinki” ulicy pedałowaç ˝wawo
Na rogu gdzie stoi budynek pi´trowy
Zatrzymaj si´ i u˝yj znów swej màdrej głowy

Poczet osób znanych i sławnych jest niemały
Jedne tu ˝yły, a inne tylko bywały
Ale ka˝dy kto zawitał w białowieskie strony
Był tym miejscem po prostu zauroczony

Policz ile Êwierków przed nim wyrasta
Bo liczba ta przyda Ci si´ do hasła
Od niej odejmij szybciutko „jeden”
W to miejsce w haÊle wstaw „K”
I p´dê z wiatrem przed siebie

Przed sobà widzisz cerkiew murowanà
Dla carów rosyjskich niegdyÊ zbudowanà
Romanowowie Białowie˝´ sobie upodobali
I na polowania huczne tu przyje˝d˝ali

Jedê dalej w stron´ rosnàcych numerów
I nie schodê za szybko ze swego roweru
Posłuchaj teraz historii o braciach - generałach
Jednego z nich Tropinka na co dzieƒ „widziała”

Czas ju˝ wyruszyç w dalszà drog´
I pedałowaç dziarsko – noga w nog´
Jedê w dół ulicà pewnego generała
Którego znała Białowie˝a cała

Bułak-Bałachowiczowie z tego znani byli
˚e przeciw Armii Czerwonej z sukcesem walczyli
I za zasługi wraz ze swym wojskiem
Otrzymali od rzàdu obywatelstwo polskie

W Sportowà ulic´ skr´ciç musisz
Nie jedê za szybko, bo si´ wywrócisz
Gdzie pieszy na drugim drogowym znaku
Tam w prawo skr´ç, byÊ był na szlaku
Strzałka czerwona twà tras´ wyznacza
Widzisz ju˝ co si´ przed Tobà roztacza?

W 1921 r. w Białowie˝y si´ osiedlili
Wraz z podwładnymi - bałachowcami tu ˝yli
A choç sumiennie i spokojnie tu pracowali
Józefa „nieznani” sprawcy w 1923 r. zamordowali

Po lewej stronie boisko sportowe
Lecz Ty prosto skieruj swà głow´
Wejdê na cmentarz z rowerem spokojnie
I zachowuj si´ w tym miejscu dostojnie

Dojedziesz do domku niskiego, drewnianego
Szarego - na wprost Tropinki stojàcego
Dodaj cyfry numeru tego budynku
Nie spiesz si´, bo wreszcie czas odpoczynku
A suma cyfr t´ wskazówk´ Ci da
Gdzie w haÊle wpiszesz „O” raz-dwa!

Cmentarz choç przez prawosławnych administrowany
Był ekumeniczny - ka˝dy mógł tu byç pochowany
I tak pozostało do dnia dzisiejszego
˚e mo˝e tu spoczàç ciało niewierzàcego

BaptyÊci modlà si´ tu w niedziel´
A z budynkiem zwiàzane sà takie dzieje
˚e zbudował go wujek Stankiewicza Michała
Zwierzchnika KoÊcioła Baptystów, którego Polska miała

W XX wieku, przez siedemnaÊcie lat
Taki to z tym miejscem zwiàzany jest fakt
Jedê dalej prosto, gdzie znak zakazu
Âcie˝kà asfaltowà wjedziesz do parku od razu
Prowadzi t´dy szlak czerwony
Skr´ç zaraz w lewo, a b´dziesz zdziwiony
Wkrótce zobaczysz po lewej stronie
Ewangelicki cmentarz w całej odsłonie
Przeczytaj w którym roku został zało˝ony
I symbol „E” litery jest do hasła wstawiony!

Rusz dalej, wjedê w ulic´, w prawo
Bo zaraz mamy dla Ciebie histori´ ciekawà
Pierwszy po lewej budynek czerwony, ceglany
Z pewnà wa˝nà personà był niegdyÊ zwiàzany
W Instytucie pracowała Simona Kossak
Która pozostawiła po sobie pi´kny „posag”
Choç pochodziła z artystycznej rodziny Kossaków
Wybrała ˝ycie w Puszczy i opuÊciła Kraków
Była biologiem, uczonà, Puszcz´ Białowieskà ukochała
O której wiedz´ niestrudzenie popularyzowała
Była te˝ działaczkà na rzecz ochrony przyrody
Otrzymała liczne wyró˝nienia, odznaki i nagrody
Słyn´ła z owocnej pracy edukacyjnej i dydaktycznej
I działalnoÊci wydawniczej - w pozycje naprawd´ licznej
Artykuły, ksià˝ki, czasopisma, albumy
I filmy z pasjà kr´cone, które były powodem do dumy
Jedê prosto, a po spotkaniu z głównà Białowie˝y ulicà
Skr´ç w lewo i dalej ju˝ podà˝aj za swojà prawicà
Przed Tobà długi odcinek z przyrodà w tle
Odetchnij gł´boko, uÊmiechnij i zrelaksuj si´
Jechaç musisz asfaltem cały czas
Nie skr´caj przypadkiem nigdzie w las
A gdy dojedziesz do Carskiej restauracji
Zatrzymaj si´ tam - wcale nie na kolacji

