Przy wjeêdzie do Szostakowa krzy˝e w grupie stojà
Wiesz ju˝, ˝e podró˝ujàcych od nieszcz´Êcia chronià
Zwróç uwag´ szczególnie na zdobienia domów
Zejdê z roweru przy nr „20” nie wadzàc nikomu
O zdobnictwie w innym queÊcie opowiadamy
Tutaj tylko przedsmak przygody dla Ciebie mamy
Ze szczytu domu spisz obok rok
Wsiadaj na rower i przyspiesz swój krok

Wejdê przez cerkiewnà furtk´, kieruj si´ w lewo
Do muru kamiennego, Êwi´ty teren okalajàcego
Gdzie grupa starych drzew, z ławeczkà i krzy˝ami
Tam oczy w dół skieruj i szukaj skarbu pod nogami
Gdy ju˝ go znajdziesz wpisz swe wra˝enia
I ruszaj na inny quest, bo du˝o u nas jest do zobaczenia!

MIEJSCE NA PIECZ¢å

JesteÊ dzielny i na koron´ zasłu˝yłeÊ
Choç skarbu cennego jeszcze nie odkryłeÊ
W Nowoberezowie skr´caj za lewà r´kà
A ostatni etap nie b´dzie udr´kà
W wiosce tej szkoła niegdyÊ była
Co dzieci miejscowe pilnie kształciła
Po lewej niebieska Zagroda Stefana
Gwarno tu bywa ju˝ z samego rana

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

Jedê teraz prosto do cerkwi drewnianej
Tam szukaj skarbu - skrzynki schowanej
Lecz najpierw wybierz z liczb pewne cyferki
ByÊ poznał hasło bez ˝adnej usterki!
Rok w szczycie domu -

Liczba mieszkaƒców Kojłów -
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Questy do pobrania ze stron:
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Wynik dodawania z Osówki skrzy˝owania -

Opiekun questu:
Ewa Natalia Moroz-Keczyƒska
tel. +48 508 930 409
Realizacja:

Rok z krzy˝a starego w Kojłach stojàcego - _ _ _

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

Wiejski Krajobraz
Drewnem Zdobiony
Gdzie to jest?
Trasa questu prowadzi przez wioski poło˝one w powiecie
hajnowskim, w woj. podlaskim. Rozpoczyna si´ we wsi
Nowoberezowo, ok. 5 km od Hajnówki. Dojechaç tu mo˝na
skr´cajàc z drogi wojewódzkiej nr 689. Quest zaczyna si´
na parkingu przy drewnianej cerkwi pw. Êw. Jana Teologa.
Tematyka:
Wyprawa rowerowa da Ci mo˝liwoÊç poznania tradycyjnego
układu przestrzennego podlaskich wsi (region bielsko-hajnowski)
oraz lokalnego dziedzictwa krajobrazowego zwiàzanego
z terenami wiejskimi.
Jak szukaç skarbu?
Twoim zadaniem b´dzie zbieranie ukrytych po drodze liter i cyfr.
JeÊli rozwià˝esz prawidłowo wszystkie zagadki, na koƒcu trasy
odgadniesz hasło i zdob´dziesz skarb! Weê ze sobà coÊ
do pisania. ˚yczymy wspaniałej przygody!

Hasło jest wa˝ne, choç nie brzmi hucznie
To rok ustanowienia pomiary włócznej
Dowiesz si´ o niej nieco wi´cej
Gdy skrzynia ze skarbem wpadnie w Twe r´ce!

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

Przy ˝urawiu znów rozejrzyj si´ wokoło
Zobaczysz, ˝e domostwa samotne tu stojà
Na koloniach były budowane domy
Gdy teren wsi był ju˝ przeludniony

S TA R T
Miło nam GoÊciu, ˝eÊ do nas przyjechał
Na pełnà garÊç wra˝eƒ nie b´dziesz długo czekał
Gdy wsiàdziesz na rower, weê oddech gł´boki
I spójrz na jasne nad Nowoberezowem obłoki
Samochód pozostaw pod cerkwià drewnianà
Tylko si´ nie pomyl, nie pod murowanà
Bo taka to u nas jest ciekawostka
˚e mamy dwie cerkwie, choç niewielka jest wioska
Staƒ przodem do cerkwi, zrób obrót w prawo
Wsiadaj na rower i pedałuj ˝wawo
Do białej kapliczki, co jest na rozstaju dróg
A tam wybierz zdecydowanie lewy dukt
Jedê prosto, a za zakr´tem w prawo, wÊród topoli wielu
Poczujesz si´ jak w zielonym, „wysokim tunelu”
Latem drzewa chronià od pra˝àcego słoƒca
Zimà - by Ênieg nie nawiewał bez koƒca
Przed ˝ółtym znakiem ze skr´tem w lewo
Zejdê z roweru na chwil´, rozejrzyj si´ Kolego
Widzisz na horyzoncie Êcian´ lasu?
Był las i tutaj - a˝ do czasu
Gdy człowiek ziemi´ zaczàł uprawiaç
A na granicach swych pól znaki „pozostawiaç”
Na miedzy - takiej „polowej” granicy
Drzewa pojedyncze rosły - prawdziwi samotnicy
Granice własnoÊci ziemi wyznaczały
Przed wtargni´ciem obcych ostrzegały
Czas jechaç dalej, patrz gdzie strona prawa
Bo za krótkà chwil´ zobaczysz ˝urawia
Nie, nie ptaka, lecz takiego studziennego
By woda w obejÊciu była dla ka˝dego

Kolejna wioska do Ciebie si´ zbli˝a
Tu˝ przed nià nie przegap drewnianego krzy˝a
Przetrwał - bo to, co było od wieków tradycjà
Wygrało z socjalistycznà (po lewej) inwestycjà
Po wjeêdzie do Kojłów, gdzie dróg spotkanie
Zejdê z roweru, bo przed Tobà zadanie
WÊród krzy˝y odszukaj starego, niebieskiego
I rok zamierzchły wpisz do okienka niejednego
Na rozstaju dróg Êwi´te miejsce było
By „podró˝nych” od pobłàdzenia chroniło
A tak˝e od tego, co niewiadome
By szcz´Êliwie w powrotnà wyruszyç stron´
Jedê dalej asfaltem, do centrum wioski
Poczuj urok prawdziwej, radosnej beztroski
Zatrzymaj si´ tam, gdzie wiejska Êwietlica
A zaraz obok prawosławna kaplica
Zwróç swoje oczy na Êwi´te miejsce
I policz drewniane krzy˝e napr´dce
Teraz dla Ciebie kolejna porcja wiedzy
ByÊ wyedukowany był jak nale˝y
To, co typowe dla okolicznych wsi
To to, ˝e miejsce Êwi´te w ka˝dej musi byç
Cerkwie prawosławne tutaj budowano
A jeÊli ich nie było - kapliczki stawiano
W punkcie dla wioski wa˝nym, widocznym
By nikt za ˝ycia nie był krótkowzroczny
A teraz podejdê do jednej tablicy
Co stoi przy rogu wiejskiej Êwietlicy
Przeczytaj o Kojłach, sà całkiem stare
Setki lat majà, dasz temu wiar´?
Teraz mieszkaƒców jest raczej mało
Ale pod koniec XIX w.
osób tu mieszkało!

Najwy˝sza pora ju˝ ruszaç dalej
Bo długo tutaj odpoczywałeÊ
Jedê przed siebie, a˝ do drogowskazu
Co Osówk´ wskazuje - skr´caj tam od razu

Kolejna przed Tobà wioska to Osówka
Wiedz, ˝e to klasyczna „szeregówka”
Tak przestrzenny układ wsi jest nazwany
Gdy domy - „w szeregu” - do drogi stojà szczytami
Uwa˝nie czytaj numery na domach
I patrz tam gdzie lewa strona
Bo gdy zobaczysz numery „trzydzieÊci”
Tam warto spojrzeç w głàb posesji
A co tam takiego ciekawego?
Zagroda typu bielsko-hajnowskiego!
Która tym si´ ona charakteryzowała
˚e ciàg budynków wgłàb podwórka miała
W pierwszym budynku ludzie mieszkali
Dalej w stajni i oborze zwierz´ta stały
Na samym koƒcu stodoła była
Jà pierwszà - w nieszcz´Êciu - po˝oga trawiła
Jedê dalej prosto przez Osówk´
Widzisz, jakà màdrà masz ju˝ główk´!
A gdy dojedziesz do skrzy˝owania
W lot rozwià˝esz kolejne zadania
Do jakiej wioski stàd najbli˝ej?
Podpowiemy Ci - to nie sà Czy˝e!
Pomnó˝ przez dwa t´ odległoÊç z przecinkiem
Dodaj jeszcze „2” i miej dumnà mink´
A wynik dodawania szybko obok zapisz
I jedê na Szostakowo - na pewno tam trafisz!
Przy zakr´cie w prawo stoi krzy˝ przydro˝ny
To szosa, wi´c nie jedê Êrodkiem i bàdê ostro˝ny
Szpaler topoli znów C´ przywita
Podziwiaj krajobrazy i o nic nie pytaj

