Kieruj si´ prosto w stron´ polany
Zadrzyj głow´ - zobaczysz widok w słoƒcu skàpany
Podà˝aj prosto drogà, bez wahania, przed siebie
A poczujesz si´ jak w prawdziwym niebie

MIEJSCE NA PIECZ¢å

Przy koƒcu drogi w prawo skr´ç
I znów przed siebie prosto p´dê
Ale przy tym oddychaj porzàdnie, gł´boko
Chłoƒ olejki eteryczne sosny i jałowca z ochotà

Praca nad questem: M. Siemieniuk-Morawska, J. Socha,
L. Pietruczuk, I. Sierocka-Twaróg, S. Kulik

Opracowanie questu: Karolina Likhtarovich - trener questingu
e-mail: karolina@questy.com.pl

Gdy ujrzysz kopuły cerkwi z daleka
Wkrótce koniec wycieczki Ci´ czeka
Lecz wykonaj jeszcze drobne zadanie
Brakujàcych do hasła liter odszukanie
Pami´tasz jaka rzeczka przez Dubicze meandruje?
Z niej pierwsza samogłoska jako druga do hasła wskakuje
A z koloru, co jest tematem questu jeszcze weê
Z „brzuszkiem” literk´ - i jako piàtà szybko wkreÊl
ZaÊ wyraz szukany poznasz nasz GoÊciu, miły Panie
Gdy przypomnisz sobie o „Małym _
_ _ _ _ _ _”
Hasło odgadni´te jest w naszej tutejszej mowie
Jak o Dubiczach bł´kitnych niejeden mieszkaniec powie!

Konsultacja merytoryczna: Ewa Natalia Moroz-Keczyƒska
Ilustracje: Barbara Baƒka

Szlakiem bł´kitu
w Dubiczach
Gdzie to jest?

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:
Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych
ul. Główna 67
e-mail: bibliotekadc@o2.pl
tel. 85 682 79 98

Realizacja:
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

Przejdê przez wrota cerkwi jeszcze raz
Przygody Twej koƒca nadszedł bowiem czas
Szukaj wody pod dachem miły bracie
Tu nagroda zasłu˝ona czeka na Ci´
W gór´ wznieÊ uwa˝nie swe bystre oczy
A skarbu zasłu˝onego na pewno nie przeoczysz!

Questing - Wyprawy Odkrywców w Puszczy Białowieskiej

Dubicze Cerkiewne to miejscowoÊç gminna poło˝ona
w powiecie hajnowskim (woj. podlaskie). Dojechaç tu mo˝na
drogà wojewódzkà nr 685. Wyprawa rozpoczyna si´
przy cerkwi.
Tematyka:
W Dubiczach Cerkiewnych dominuje kolor niebieski. Dlaczego
tak jest? Co symbolizuje? Spacerujàc trasà questu
po miejscowoÊci znajdziesz odpowiedzi na te pytania.
Jak szukaç skarbu?
Twoim zadaniem b´dzie znalezienie brakujàcych do hasła liter.
Gdy b´dziesz miał je wszystkie, na koƒcu wyprawy poznasz
hasło. Co ono oznacza? Dowiesz si´ tego póêniej, a teraz weê
ze sobà coÊ do pisania. ˚yczymy udanej wyprawy!
Czas przejÊcia: ok. 35 minut

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

S TA R T
Witaj w Dubiczach Cerkiewnych GoÊciu nieznany
B´dziesz dzisiaj u nas mile przyjmowany
Przygotuj si´ na prawdziwà uczt´ dla oka
Bo bł´kitu tu du˝o - jak wieÊ długa i szeroka
O tym kolorze opowiedzieç chcemy
Bo na co dzieƒ wÊród niego ˝yjemy
A jest dla Dubicz charakterystyczny
I nadaje im charakter iÊcie magiczny
Cerkiew prawosławna jest widoczna z daleka
Wejdê na jej teren i dłu˝ej nie zwlekaj
Bo tutaj opowieÊç swà zaczynamy
I pierwsze zagadki dla Ciebie mamy
Rozejrzyj si´ wokół - tu krzy˝e drewniane
Stare i nowe, kamienne i murowane
Przez lata stawiane, dzi´kczynne i nagrobne
A wszystkie z duszà, pi´kne i ró˝norodne

Jak zauwa˝yłeÊ, niebieski kolor tu dominuje
Dlatego, ˝e niebiosa on symbolizuje!
To charakterystyczna cecha prawosławia
By człowiek zawsze pami´tał, ˝e tylko Bóg zbawia

Bo drugiej stronie mały stawik zaroÊni´ty
Taka ciekawostka - tam czołg co został „połkni´ty”
Wróç teraz pod cerkiew, do skrzy˝owania dróg
Po lewej miniesz plebani´ białà jak Ênie˝ny puch

Lecz bł´kit to te˝ dubickiej ziemi wyró˝nik
Od razu zauwa˝y to ka˝dy uwa˝ny podró˝nik
Pełno go tutaj w tradycji lokalnej i przyrodzie
Spotkasz go domach, krzy˝ach, niebie i wodzie

Staƒ pod tablicà „Drzewo i Sacrum” nazwanà
I zapoznaj si´ z historià tam opisanà
Znajdê najkrótszà nazw´ cz´Êci wsi - zwyczajowà
I masz do hasła kolejnà podpowiedê gotowà

Pora teraz ruszyç màdrà głowà
Zadrzyj jà i zobacz, co masz nad sobà
Policz cerkwi du˝e okna z kolorowymi szybkami
B´dà w pierwszej zagadce twoimi przewodnikami
Teraz uzyskaj wynik odejmowania
1563 –
- i masz rok pierwszej cerkwi zbudowania

Teraz poszukaj drogowskazu do Starego Kornina
Na pewno uÊmiechni´ta jest twa mina
A jaka na nim cyfra niedu˝a widnieje
W to miejsce w haÊle „Y” si´ podzieje

Zadanie było proste, ka˝dy rozwiàzaç je potrafi
Po tej rozgrzewce idê do tablicy z historià parafii
Tutaj sà dwie wa˝ne do hasła wskazówki
U˝yj wi´c znów swej bystrej główki
Odszukaj imi´ historycznego biskupa - Pocieja
To łatwe, wi´c niech nie opuszcza Ci´ nadzieja
A pierwsza litera tego zapomnianego imienia
Jako pierwsza w haÊle jest do wstawienia

Pod kàtem prostym w lewo skr´ciç musisz
I w kierunku Orli dziarsko ruszyç
Gdy koƒca wsi miniesz wyraêne tablice
Po 200 krokach ujrzysz krzy˝e cmentarne zdobne w cyrylic´
Wejdê głównà bramà, idê prosto przed siebie
WÊród „morza” bł´kitu poczujesz si´ jak w niebie
Przed brzozà skr´ç w prawo, podà˝aj głównà alejà
Do wysokich drewnianych krzy˝y, co przed Tobà widniejà
Idê Êcie˝kà mi´dzy niskimi w wi´kszoÊci grobami
Asfaltu i kostki nie b´dziesz tu miał pod nogami

Widzisz ile lat parafia w Dubiczach istnieje?
Przyznasz, ˝e sà to naprawd´ dawne dzieje!
A pierwsza cyfra tych lat iloÊci
Wyznacza miejsce, gdzie w haÊle „U” zagoÊci
Teraz w dół, przez furtk´ w rogu podà˝aj Êmiało
A znajdziesz si´ nad rzeczkà całkiem małà
Idê powoli w stron´ płotu ˝ółtego
Wprost do krzy˝a - a jak˝e! - niebieskiego

Rol´ „Małego Jordanu” pełni rzeka Orlanka
Czysta w niej woda, mo˝na piç z dzbanka
Dziewi´tnastego stycznia jest tu pochód sławny
Bo wtedy Êwi´ci wod´ naród prawosławny

JesteÊ w miejscu Êwi´tym, zachowuj si´ z powagà
I przyjrzyj dokładnie niebieskim krzy˝om z uwagà
W wi´kszoÊci stare, opisane cyrylicà
Zwiàzane z tutejszà kulturà niejednego zachwycà
Gdy dojdziesz do koƒca cmentarza i fragmentu płotu
W prawo skr´ç i idê wzdłu˝ małego „nasypu” bez kłopotu
Szukaj wyrwy w cmentarnym ogrodzeniu
Przejdê przez nià Êmiało, nie w zamyÊleniu
A teraz bezpiecznie przejdê przez drog´
Idê dokładnie prosto w las - noga w nog´

