
Teraz jedynk´ z dwójkami odszukaj na Êcianie
Bo tutaj podpowiedê mój drogi dostaniesz
Skrzydlaty ptak pierwszà gdzieÊ kryje liter´
Zapewne znaleêç go ch´ci masz szczere

Lecz lwa nie ruszaj, bo mocno ugryzie
Swe oczy pokieruj troszeczk´ w dół – ni˝ej
Pierzasty z grzebieniem ju˝ Ci podpowiada
˚e czwarta od tyłu litera si´ nada

Gdzie w Czy˝ach nie spojrzysz,widaç dwa kolory
WznieÊç oczy do góry bàdê teraz skory
Te barwy ma w sobie budowla duchowa 
A na niej trzy mniejsze i du˝a jest głowa 

Którego koloru byÊ bracie nie wybrał
To drugà liter´ odnaleêç si´ przyda
Alfabet weê w r´k´ i znajdê t´ wczeÊniejszà
I wszystkie litery do hasła poÊpieszà

ZnalazłeÊ litery? Ustaw wszystkie g´siego
Niech jedna przed drugà jak kury nie biega
Gdy stanà w kolejce hasło b´dzie gotowe
To jego poszukiwanie zaj´ło Twà głow´

Nieznane Ci słowo zapewne ujrzałeÊ
To w mowie tutejszych zdobienie wspaniałe
O którym ju˝ w queÊcie była mowa
A szczyci si´ nim prawie ka˝da zagroda

To naro˝nik cudownie rzeêbiony na domu
Nie odda tych zdobieƒ wieÊ nasza nikomu
I chroniç je b´dzie dopóki istnieje
Tak w Czy˝ach z tradycjà od wieków si´ dzieje

Bogatà wiedz´ dzisiaj zdobyłeÊ
I spacerujàc porzàdnie si´ natrudziłeÊ
Zasłu˝ona nagroda na Ciebie czeka
Idê do centrum wsi, dłu˝ej nie zwlekaj

Gdzie dziewiàtka z trójkà na domu wisi
Musisz wejÊç ostro˝nie i raczej w ciszy
Powiedz gospodarzom, ˝e hasło questu znasz
A ju˝ za chwil´ skarb w r´kach masz!
Pami´taj o Czy˝ach, a na pamiàtk´
Odbij na ulotce questowà pieczàtk´!
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Gdzie to jest?

Czy˝e to miejscowoÊç gminna w powiecie hajnowskim
(woj. podlaskie). Dojechaç tu mo˝na skr´cajàc na Czy˝e z drogi
wojewódzkiej nr 689 (mi´dzy Bielskiem Podlaskim
a Hajnówkà). Quest rozpoczyna si´ przy Urz´dzie Gminy.

Tematyka:

Wyprawa opowiada o przepi´knej architekturze drewnianej
czy˝owskich domów. Dowiesz si´ tak˝e kilku ciekawostek
– cech charakterystycznych typowych wiejskich domów tej
cz´Êci Podlasia.

Jak szukaç skarbu?

Podczas questowej wyprawy twoim zadaniem b´dzie zebranie
ukrytych poÊród czy˝owskiej zabudowy liter. Zebrane litery
przybli˝à Ci´ do skarbu i opowiedzà o pewnym wa˝nym
elemencie architektury drewnianej. Weê ze sobà coÊ do pisania
i ruszaj w drog´! ˚yczymy wspaniałej przygody!

Czas przejÊcia: ok. 40 minut

Questing - Wyprawy Odkrywców w Puszczy Białowieskiej

Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu
„Questing - wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej”

współfinansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
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MIEJSCE NA PIECZ¢å W poszukiwaniu lwa
i kogucika w Czy˝ach
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Witamy Ci´ w Czy˝ach nasz drogi Turysto
We wsi, gdzie przytulnie jest, miło i czysto
Urz´du w niej Gminy poszukaj kochany
Dziewiàtki z ósemkà tu nie ma na Êcianie

Budynek to nowy i w ˝ółtym kolorze
Niebieski drogowskaz go znaleêç pomo˝e
A miejsc parkingowych jest przy nim niemało
Samochód swój mo˝esz zostawiç tu Êmiało

Drewniane Ci domy wieÊ Czy˝e poka˝e
Ich pi´knem na pewno si´ dzisiaj zarazisz
Zawieziesz do domu cudowne wspomnienia
Bo wieÊ ta Twà dusz´ na pewno odmieni

Do wiejskiej Êwietlicy swe nogi kierujesz
W niej Êlady historii na pewno poczujesz
„Duch miejsca” - wystawa przed Tobà na Êcianie
Na duszy Twej zrobi wielkie wra˝enie

Lecz by jà zobaczyç masz pierwsze zadanie
Podpowiemy w sekrecie, gdzie klucze dostaniesz
Dziewiàtk´ z siódemkà mój drogi odszukaj
UÊmiechnij si´ ładnie i do drzwi zapukaj

Ruszaj wi´c, by Czy˝e w spokoju pozwiedzaç
Dokàd iÊç stàd ˝uraw z bocianem Ci powiedzà
Gdy jedno i drugie b´dziesz miał z tyłu
Na prawo si´ kieruj w królewskim wr´cz stylu

Po prawej numery masz teraz parzyste,
Z uroków i pi´kna tych domów korzystaj
Podziwiaj zrobione misternie zdobienia
Ich pi´kno niezmierne Turysto doceniaj

Jedynki dwie z trójkà ptasz´ta majà w sobie
Przy domu tym teraz zagadk´ Ci zrobi´
Ty z nazwy ptaszyny w szczycie wyłuskaj łaskawie
Ârodkowà liter´, by w kratk´ jà wstawiç

A teraz posłuchaj o tradycyjnej architekturze
By droga nie zacz´ła Ci si´ dłu˝yç
Bo nasza wioska jest długà szeregówkà
I spacer wcale nie b´dzie trwał krótko

W Czy˝ach dominujà domy drewniane
Bo z tego, czego najwi´cej były budowane
A ˝e wokół rosły puszcze i lasy
Drewna było w bród, i to dobrej klasy

Proporcja budynków te˝ nie była przypadkowa
Bo w niej wskazówka o klimacie jest gotowa
A ˝e zimy były długie, a mrozy siarczyste
Budowano domy, by ciepło trzymały - co oczywiste

Âciany budynków były wi´c grube i niskie
Okienka malutkie, wn´trze niezbyt Êwietliste
Dach dwuspadowy, wysoki, pod 45º kàtem
Dawniej kryty słomà, dranicà lub gontem

ZaÊ zwyczaj zdobienia drewnianej chaty
Pojawił si´ przed prawie stu laty
Gdy mieszkaƒcy Podlasia z bie˝eƒstwa wrócili
Z przykładami z Rosji na swe ziemie przybyli 

Gdzie jedynka z siódemkà i dwójka stoi ładnie
Tam pierwsza samogłoska niech do hasła wpadnie
Z nazwy okr´gu, w którym woda czysta i zdrowa
Wielki skarb czy˝owski w swej otchłani chowa

Gdy dojdziesz do znaków na Łuszcze, Łoknic´
Do tyłu odwróç człowieku swe oblicze
Masz teraz kierunek odwrotny – południe
Po stronie przeciwnej te˝ sà domy cudne

Posłuchaj teraz o zdobieniach opowieÊci
Bo ka˝dy detal domu oko ludzkie pieÊci
Po powrocie z bie˝eƒstwa, po 1919 roku
Dekorowano chaty i z przodu, i z boku

Okiennice chroniły przed słoƒcem i wiatrami
Kolorowe, z dwoma zamykanymi skrzydłami
A jeszcze by okno było pi´knie zaprezentowane
Pod- i nadokiennikami było ozdabiane

Dach od deszczu i wiatru chroniły wiatrownice
To deski przybijane od frontu, w domu szczycie
I choç funkcj´ praktycznà przede wszystkim miały
To finezyjne wyci´cia deseczki ozdabiały

Niemało jest w wiosce na domach naro˝y
Po polsku sà „pi´kne”, a w Czy˝ach zaÊ „ho˝y”
Bo mieszkaƒcy tutejszà majà swà mow´
Niejeden stàd człowiek w niej Tobie odpowie

Naro˝niki na w´głach funkcj´ takà spełniały
˚e bale domu przed wilgocià ochraniały
Na deskach tych zobaczysz ró˝ne motywy
Figury, ptaki, roÊliny, a nawet… lwie grzywy 

Dbano tak˝e o drewnianych domów szczyty
By pełniejsze były obcego zachwyty
Przybijane pod kàtem deski tworzyły ornament
Znajdê takie i przyjrzyj si´ im przez moment


