Wnętrza były drewnem zdobione bogato
Dziesięć gatunków drzew puszczańskich wykorzystano na to!
A teraz, by przenieść się w czasie
Spójrz na pałac na ulotce questu - jest w całej krasie!

HASŁO

Pomału kończy się z questem przygoda
I coraz bliżej jest Twoja nagroda
Idź dalej prosto, pod górkę, w lewo
Wypatruj na prawo w oddali krzyża prawosławnego
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To cerkiew, też dla cara zbudowana
Ale w innym queście jest wspominana
A Ty skręć kilka razy w lewo, aż za szklanymi drzwiami
Spotkasz się w muzeum z ciekawymi eksponatami
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MIEJSCE NA PIECZĘĆ

Ale ale! Czeka Cię przedostatnia zagadka
W queście o polowaniu była długa „gadka”
A o zwierzu nic, lecz zgadnąć chyba łatwo
Że car zadowalał się
, a nie kuropatwą!
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Z imienia cara, co się na początku questu pojawiło
Ostatnią literę wpisz w „10” kratkę w haśle aż miło
Zaś druga samogłoska niech na koniec hasła wędruje
A w resztę pustych okienek „A” szybko wskakuje
Pozostaje wyjawić hasła znaczenie
To prywatne dobra carskie - budynki i przestrzenie
Zarządzane przez zarządcę, a służyły utrzymaniu
Rodziny carskiej, w której rękach były posiadaniu!
Wejdź do muzeum, podaj hasło bez wahania
Zapraszany do dalszego Puszczy odkrywania!
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GDZIE TO JEST?
Białowieża znajduje
się w sercu Puszczy
Białowieskiej,
przy granicy z
Białorusią, prowadzi
tu droga wojewódzka
689. Wyprawa
rozpoczyna się
w Parku Pałacowym,
za groblą, przy
dwóch tablicach
informacyjnych
usytuowanych przy
pięknie zdobionym
drewnianym budynku
nad stawami dawnym Domku
Gubernatora, obecnie
Ośrodku Edukacji
Przyrodniczej BPN.
TEMATYKA:
Trasa questu
poprowadzi Cię
między dawnymi
budynkami użytkowymi
i mieszkalnymi
związanymi

z rezydencją carską.
Puszcza Białowieska
była ulubionym
miejscem polowań
carów rosyjskich,
a w Białowieży
istniał jedyny
carski pałac
(carska rezydencja
myśliwska) na
ziemiach dawnej
Rzeczypospolitej.
JAK SZUKAĆ SKARBU?
Twoim zadaniem
będzie uważne
czytanie wskazówek
i rozwiązywanie
zagadek zadanych
w queście. Gdy
odgadniesz wszystkie
brakujące do hasła
litery, poznasz
pewną ważną nazwę.
Życzymy wspaniałej
podróży
w czasie!
CZAS PRZEJŚCIA:
ok. 40 minut

Witaj Gościu u nas, Turysto miły
Zebrać teraz musisz wszystkie swe siły
Dziś prawdziwa podróż w czasie Cię czeka
A droga przed Tobą całkiem niedaleka

Trochę dalej, po lewej, budynek czerwony, ceglany
To Dom Łaźni - dla dworu i służby carskiej zbudowany
Jak większość budynków, które na trasie zobaczysz
I carską Białowieżą wyobraźnię uraczysz

Stań na małym rondzie, popatrz z odległości na Dom
Unieść nieco z ulotką questową dłoń
Przyjrzyj się zdjęciu, o nowe wrażenia będziesz bogaty
Zobaczysz jak wyglądał Dom
przed laty

Stoisz przy budynku drewnianym
Przez kilku carów niegdyś odwiedzanym
Wniesionym na potrzeby gubernatora grodzieńskiego
Zachwycił rosyjsko-szwajcarskim stylem niejednego

Jeszcze parę kroków, a tuż za zakrętem
Spotkasz się z następnym opowieści elementem
Tu garaże niegdyś żubrzym włosiem ocieplane
I kołatki na drzwiach solidnie przymocowane

Podążaj alejką, cały czas prosto
Aż z lewej strony ściany budynku
drewniano-ceglanego wyrosną
Miń je, stań do budynku przodem, tuż przy tablicy
W oddali będzie Dom Marszałkowski po Twojej lewicy

Policz, ile par drzwi kołatki ozdabiają
I od tylu lat w dobrym stanie się mają?
Sumuj cyfry, a wynik tego dodawania
Da Ci miejsce „N” w haśle występowania
W garażach pojazdy dworu stacjonowały
Najpierw powozy, później samochody tu parkowały
Spójrz w lewo, bo dokładnie naprzeciw garaży
Dom Szoferów - a jakże - czerwoną fasadą Cię obdarzy
Szoferzy doglądali carskie automobile
Nie spuszczali ich z oka nawet na chwilę

Lecz zanim wyruszysz na wędrówkę
Mamy dla Ciebie pierwszą wskazówkę
Tablica przedstawia budynku dzieje
Ile starych jego zdjęć tu widnieje?
Ta cyfra wskaże Ci raz dwa
W które miejsce „A” do hasła trafić ma
Dowiedz się, jak się car nazywał
Który na polowaniu jako pierwszy tu bywał
Zapisz jego imię w swoim notesie
Bo przyda Ci się przy wędrówki kresie
(
)
Podejdź do domku, lecz nie wchodź do środka
Stoisz przy drzwiach do edukacyjnego ośrodka
Sprawdź kto patronem budynku jest teraz
O tym nazwisku głośno było nieraz
Pierwsza litera nazwiska patrona
Jako dwunasta w haśle ma być wstawiona
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Dalej miniesz dom długi, brązowy
Szczękały tu niegdyś końskie podkowy
Bo konie carskie tutaj mieszkały
By w zaprzęg do powozów krótką drogę miały
Na pewno pamiętasz, że przed erą samochodów
Wsiadano do różnego rodzaju powozów
Na lekkim wzniesieniu, z kilkoma drogami
Zobaczysz „drzewo” z drogowskazami
Podejdź tam, zwróć w prawo swe bystre oczy
A ogrom czerwonego budynku z cegły Cię zaskoczy
To Dom Marszałkowski, powstał ponad 100 lat temu
By służył zakwaterowaniu całkiem wygodnemu
Kogo? Wyższych rangą urzędników dworu carskiego
Którzy towarzyszyli carowi podczas polowania każdego
A z „drzewa” z jasnymi tablicami trzymaj się kierunku tego
Który prowadzi prosto do Domu
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Idź drogą wewnętrzną, masz płot po lewej
Nie zbaczaj nigdzie, idź prosto przed siebie
Aż zobaczysz domek z czerwonej cegły
Pamięta carskich odwiedzin w Białowieży czas odległy
Teraz skręć za budynkiem w lewo
A miniesz niejedno ciekawe drzewo
Gdy przejdziesz kroków może czterdzieści
Ujrzysz arsenał, co paliwo mieścił
Drzwi metalowe w jasnej cegle osadzone
Żadnej armaty nie chowały one
Obok arsenału stodoła drewniana
Niegdyś inaczej była zorientowana
Wiele lat jako magazyn służyła
Budynkiem gospodarczym już za carów była

Dom Świcki

Skręć za nim w prawo, obejdź dom duży, jasny
Na pierwszy rzut oka widać, że współczesny
To Dom Myśliwski, postawiony na fundamentach Domu Świckiego
Mieszkał w nim Wielki Książę, brat cara Mikołaja II
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A ten budynek blisko Ciebie drewniano-ceglany
Jako stajnia kozacka pod koniec XIX w. był zbudowany
Mogło tu stanąć koni nawet czterdzieści
Budynek małą powozownię także mieścił		
Zanim questową wycieczkę będziesz kontynuował
Sprawdź na tablicy, gdzie jeszcze car polował
Bo na terenach dawnej Rzeczypospolitej
Zasoby zwierząt łownych były obfite
W Skierniewicach na sarny i bażanty polował wytrwale
A na jelenie zasadzał się w malowniczej
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Przejdź przez carską z cegły bramę
I przy dużym budynku odwróć się przez lewe ramię
Zatrzymaj wzrok na tym niemym świadku
Dawnej świetności rezydencji carskiej i jej upadku
Carską rezydencję myśliwską w XIX w. zbudowano
Cały kompleks dóbr dla cara przygotowano
By polował beztrosko w Puszczy Białowieskiej
Już przez królów polskich docenionej - i dawniej królewskiej
Zejdź schodami w dół, na drodze skręć w lewo
I wypatruj na poboczu hydrantu czerwonego
Stań przy nim, popatrz w górę dla odmiany
A zobaczysz jasnego budynku ściany
To na jego miejscu siedziba carska stała
I ciekawą sylwetą niejednego zadziwiała
W pałacu były 134 pomieszczenia
A każde w innym stylu, bo innego przeznaczenia

