
Na „trzydziestk´” kieruj swojà wypraw´
Tylko nie çwicz tu skoku „na ˝ab´”
Przed siebie ruszaj teraz Êmiało
Bo przed Tobà r´kodzieła jeszcze niemało

W Czeremsze, w niejednym kàcie sà postawione
Drewniane postacie, pi´knie z drzewa wyrzeêbione
Zwierz´ta, muzykanty i ró˝niaste diabły
Uwa˝aj, by Ci w pami´ç nie zapadły

Ale rzeêbiarz Mietek słynie z jeszcze jednego 
Korzenioplastyka – zachwyca prawie ka˝dego
Ze starych konarów drzew i korzeni 
Âwiecznik pi´knie si´ do Êwiata mieni

Gdy kładka Ci si´ wnet uka˝e
To skr´ciç do niej - najlepiej w parze
Ostro˝nie przez nià pomału przejdê
I do OÊrodka Kultury dumnie wejdê

Tam zobaczysz ró˝ne pi´kne wystawy
Postawione do podziwiania, a nie dla zabawy
Cz´Êç eksponatów jest w GOK-u zrobiona
Przez uczniów i artystów z gliny wyrobiona

W pracowni garncarskiej na kole wyrabiajà
Misy, dzbanki, flakony – póêniej ozdabiajà
Nast´pnie szkliwià i w piecu to làduje
I tak długo siedzi a˝ si´ „zahartuje”

Zebrane litery do hasła wpisz napr´dce
I Pani oznajmij w GOK-owskiej kawiarence
Jak si´ nazywa małe czółenko
Do tkania na krosnach - takie cudeƒko

JeÊli Ci si´ spodobała questowa zabawa
To oznajmij znajomym, ˝e to fajna sprawa
W okolicy te˝ inne gry edukacyjne działajà
I na swoje trasy wszystkich zapraszajà
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Gdzie to jest?

Czeremcha znajduje si´ w powiecie hajnowskim,
w województwie podlaskim. Dojechaç tu mo˝na drogà krajowà
nr 66, w kierunku granicy z Białorusià. Quest rozpoczyna si´
na parkingu przy Gminnym OÊrodku Kultury przy ul. 1 Maja 77.

Tematyka:

Wyprawa zaprezentuje Tobie r´kodzieło artystów z Czeremchy,
czyli dzieła ràk naszych mieszkaƒców. Podczas spaceru po wsi
zobaczysz gdzie mieszkajà i tworzà swoje prace. B´dziesz
mógł tak˝e niektóre z nich zobaczyç, a nawet wziàç do r´ki
i dokładnie obejrzeç. Zapraszamy na tras´ questu!

Jak szukaç skarbu?

Podczas wyprawy post´puj zgodnie ze wskazówkami
zawartymi poni˝ej. Twoim zadaniem b´dzie odnalezienie
ukrytych liter, a gdy ju˝ je wszystkie odgadniesz, poznasz
nazw´ jednego elementu niezb´dnego przy tkaniu. Nie
zapomnij wziàç czegoÊ do pisania. Powodzenia!

Czas przejÊcia: ok. 40 minut
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Dzieła Ràk z Czeremchy



START

Wita Ci´ Czeremcha GoÊciu drogi 
ZawitałeÊ dziÊ w r´kodzieła progi
Wyprawa opowie Ci o wytworze naszych ràk
Gdy je poznasz długo nie wyjedziesz stàd

Z parkingu przy GOK-u zabaw´ zaczynamy 
Tym od torów – tu auto bezpiecznie stawiamy
Sprawdê czy masz ze sobà coÊ do pisania
Bo przyda Ci si´ to do notowania

Pierwsze zadanie przed Tobà ju˝
Nie uciekaj przypadkiem, nie bàdê tchórz
Z czerwonej tabliczki, z górnego wyrazu
Ostatnia litera do hasła rzuca si´ od razu 

Bàdê ostro˝ny, uwa˝aj dziÊ na drog´ 
Zaczynamy teraz r´kodzielniczà przygod´
OpowieÊç zaczniemy od kwiatów z bibuły
Ten kto je robi, dostaje szczytne tytuły

Z ró˝nych kolorów skr´ca si´ kwiaty
Najpi´kniejsze sà one na trzy powiaty
Dobrze zrobionego kwiatka z bibuły
Mo˝esz daç dziewczynie majàc „muskuły”

Kwiaty z bibuły to niezła gratka
Na dzieƒ babci i na dzieƒ dziadka
Nie musisz mieç wcale sokolego oka
By kwiatowe dzieła odró˝niç z daleka

Majàc tory po swej prawej r´ce
Idê chodnikiem do przodu – napr´dce
Za torami mieszka nasza Nina
Bardzo zdolna z niej dziewczyna

Od rana siedzi i ze słomy wyplata
Koszyki i dzbanki – przez całe lata
Âwiàteczne wianki sà teraz w modzie
Dobrze wyglàdajà z drogi i w ogrodzie

Koło koÊcioła dwa razy przejdê przez pasy
Ruszaj wzdłu˝ rowu – takie to czasy
Z nazwy ulicy czwarta litera
Sprawnie w Twym haÊle si´ zawiera

Wypatruj po lewej gniazda bociana
Mo˝e go zobaczysz – nie musisz byç z rana
Na tym terenie tkactwo od lat istniało
I niejednemu dobry chleb dawało

Tkało si´ zawsze z lnu i wełny
Aby mieç domowy kufer pełny
Robiono pasiaki, spódnice i r´czniki
Obrusy oraz kolorowe chodniki

DoszedłeÊ ju˝ do izby pami´ci
Rozejrzyj si´ wokół, patrz co tu si´ Êwi´ci
Na płocie drewnianym herb zawieszony
Spisz drugà liter´ i bàdê ucieszony

Staƒ tu i posłuchaj, ˝e w tym domu przy „bocianie”
Grzegorz wyrabia miotł´ mój miły Panie
Miotły z brzozy, w tym si´ specjalizuje
I inne wytwory z niej te˝ wykonuje

Cudaczne karmniki, donice na kwiaty
Zdolny ten Grzegorz i bardzo kumaty
I choç jest goÊcinny, nie zachodê do niego
Bo przejÊç Ci trzeba przez bram´ do ogrodu du˝ego

Nie pomyl domów, tylko ze ÊmiałoÊcià swojà
Wejdê tu, gdzie eksponaty i wiatrak w ogrodzie stojà
Miejsce z historià Czeremchy zwiàzane
I przez ka˝dego ch´tnie jest odwiedzane

O kolejnictwie, tradycji i r´kodziele
Dowiesz si´ tu w tygodniu oraz w niedziele
A jeÊli szcz´Êcie Ci dziÊ dopisze
To właÊciciel te˝ si´ dobrze spisze

Bajarz z niego jest pierwszego sortu
A nie byle jakiÊ tam z importu
Z imienia właÊciciela obiektu tego 
Ostatnià liter´ wpisz do hasła swego

PrzejÊç musisz przez posesj´ całà
A˝ za furtkà trafisz na drog´ małà
W lewo idê spokojnie noga za nogà
˚adne przykre sprawy spotkaç Ci´ nie mogà

Po prawej stronie na bràzowym domu
Wisi jedynka nie wadzàc nikomu
Druga od cyfry litera biała
Drog´ do hasła b´dzie wskazywała

O naszych talentach jeszcze nie wszystko
Tu Pani z hafciarskà radzi sobie nitkà
Wi´c napotkanych spytaj ludzi
Kto tu tak zacnie dziełem si´ trudzi

U niej w domu ... Bo˝e kochany!
Pi´kne koronki, Êliczne firany 
Kordonkiem ozdobione rzeczy kobiece
Haftowane obrusy, dziergane kiece

Dalej prosto pasami, na drugà stron´ drogi
A w lewo niech prowadzà Ci´ nogi
Na Szkolnej ulicy porozglàdaj si´ wkoło 
A pi´kny widok „uderzy” Ci´ w czoło

Jest to kopuła           _ _ _ _ _  - tutejszej Êwiàtyni
Którà w słoƒcu przepi´knie si´ mieni
Dalej przed siebie, niech „40” Ci´ kieruje
A wyprawà dobrze Ci si´ maszeruje

W Czeremsze te˝ takie artystki mieszkajà
Które obrazy haftem krzy˝ykowym wyszywajà
Pejza˝e, widoki i znane postacie
Znajdziesz tutaj w niejednej chacie

Na rogu koÊciół dzwonem Ci´ wita
I niech myÊl dobra Ci w głowie rozkwita
Z nazwy wezwania tego koÊcioła
Podwójna spółgłoska do hasła ju˝ woła


