
W _ _ roku Holendrzy zostali do Kleszczel przywiezieni

I do prac ró˝nych przez okupanta niemieckiego zmuszeni
Melioracj´ pół i regulacj´ rzeki Nurzec wykonywali
I naprawili drog´, co do dziÊ jest niczym ze stali

Niecałe dwa lata w Kleszczelach byli
Ale dobre wspomnienia po sobie zostawili
Koƒczy si´ pomału Twoja w´drówka
I nie została te˝ ju˝ ˝adna dla Ciebie łamigłówka

JeÊli uwa˝nie si´ rozglàdałeÊ
I informacje na tablicach dokładnie czytałeÊ
Rozwià˝esz hasło bez ˝adnego trudu 
Które da Ci imi´ dramaturga z ˝ydowskiego ludu

Urodził si´ w Kleszczelach, w j´zyku jidysz tworzył
˚ył w Stanach Zjednoczonych, gdzie sław´ zdobył
Był te˝ re˝yserem teatralnym i powieÊciopisarzem 
A wyjechał z Kleszczel z „wielokulturowym baga˝em”

Pewnie chcesz poznaç te˝ jego nazwisko
Do tego jesteÊ ju˝ całkiem blisko
Dowiesz si´ gdy tylko skarb odkryjesz
I ostatnich naszych wskazówek nie pominiesz!

Wróç si´ teraz szybko, bez ˝adnej zadyszki
W stron´ Białowieskiej ulicy, dojdê do _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ten budynek bràzowy, drewnianej natury
To kleszczelowski oÊrodek turystyki i kultury
Podaj wewnàtrz hasło, które ju˝ dobrze znasz
A za chwil´ skarb questowy w r´ku masz!
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Gdzie to jest?

Kleszczele znajdujà si´ w powiecie hajnowskim,
w województwie podlaskim. Przez miejscowoÊç przebiega
droga krajowa nr 66, dojechaç tu tak˝e mo˝na drogami
wojewódzkimi nr 685 i 693. Wyprawa rozpoczyna si´ na Placu
Parkowym, przy pomniku króla Zygmunta Starego.

Tematyka:

W Kleszczelach, w ró˝nym czasie, przebywali lub mieszkali
przedstawiciele wielu narodowoÊci i wyznaƒ. Wpłyn´li
na histori´ miasteczka. Ale znaleêç tu mo˝na tak˝e wàtki
„cudzoziemskie” niezwiàzane z obecnoÊcià osób danego
pochodzenia. I właÊnie o „cudzoziemcach” i wàtkach
wielonarodowych w Kleszczelach opowiada quest.

Jak szukaç skarbu?

Twoim zadaniem b´dzie odgadni´cie hasła questu oraz
zdobycie ukrytego skarbu. Aby to zrobiç musisz uwa˝nie czytaç
wskazówki, odpowiadaç na zagadki w tekÊcie i znaleêç ukryte
litery. Weê ze sobà coÊ do pisania. Powodzenia!

Czas przejÊcia: ok. 45 minut
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Wielonarodowo w Kleszczelach



START

Witaj w naszym miasteczku GoÊciu drogi
Zapraszamy w kleszczelowskie progi
To ˝e przybyłeÊ - nie po˝ałujesz
I wielu ciekawych historii dziÊ „posmakujesz”

Ju˝ spojrzenie króla Zygmunta Starego
Obiecuje prze˝ycie czasu niesamowitego
A król Zygmunt tak wpłynàł na Kleszczele
˚e nadał prawa miejskie jednym przywilejem

Nazwa miasteczka zwiàzana jest z Włoszkà Bonà
Królowà, a Zygmunta Starego Êwiatłà ˝onà
Ponoç gdy razu pewnego t´dy przeje˝d˝ała
W swej karecie kleszcze nieopatrznie złamała

W 1533 roku Bona Kleszczele dla siebie zdobyła
I do rozwoju miasta walnie si´ przyczyniła
A tablica przy pomniku t´ informacj´ Ci poda
˚e wykupiła je od kanclerza Olbrachta _ _ _ _ _ _ _ _

Czas ruszaç dalej, rozejrzyj si´ dokoła
Niech szeÊç kopuł nad Parkiem Ci´ przywoła
Podejdê do Êwiàtyni od strony bramy
Staƒ pod tablicà, bo zagadk´ dla Ciebie mamy

Cerkiew w XIX w. Rosjanie                  budowali
A cegły z uroczyska _ _ _ _ _ _ _ _ brali

W budowli widaç wpływy bizantyjskie
Choç potocznie znane sà jako „typowo” rosyjskie
A jeÊli cerkiew b´dzie akurat otwarta
Wejdê koniecznie do Êrodka, bo jest tego warta!

Wyjdê z terenu cerkwi, idê zaraz w lewo
I wzdłu˝ płotu kieruj si´ do domku niebieskiego
Zobaczysz go po drugiej stronie ulicy
Zaraz coÊ z jego pewnego elementu policzysz

Budynek pami´ta czasy, gdy ˚ydzi tu mieszkali
I mieszkaƒców w ró˝ne towary zaopatrywali
A nawet kupcy z ró˝nych stron ciàgn´li
A wyje˝d˝ajàc smacznà szynk´ i ser na drog´ mieli

W szczycie tego niebieskiego obiektu
Znaleêç musisz coÊ na kształt słonecznego efektu
Policz ile ramion odchodzi promieniÊcie                  
Od liczby tej „cztery” odejmij
i w to miejsce w haÊle wpisz „R” oczywiÊcie!

Podà˝aj dalej za wzrastajàcymi numerami
Bo czeka Ci´ spacer jeszcze kilkoma drogami
Za domem drewniano-ceglanym spójrz w lewo
A zobaczysz brył´ budynku koÊcielnego

Przed domem szarym skieruj si´ za swà lewicà
Bo za chwil´ białe mury Twe oczy zachwycà
Âwiàtynia burgundzkimi jest namaszczona wpływami
Poprzez swego patrona, nie ˝adnymi łupami

W czasie II wojny Êwiatowej koÊciół został uszkodzony
Przez nieprzyjaciela artyleryjskimi pociskami ostrzelony
Po jednym pocisku Êlad w bryle z prawej strony widnieje
I przypomina nie zawsze łaskawe dla koÊcioła dzieje

Gdy ju˝ Êlad tego zdarzenia ujrzeç b´dzie Ci dane
Kieruj swe nogi gdzie drogi brukiem wykładane
Podà˝aj ulicà od koÊcioła nazwanà
Miniesz niejedno podwórze z kolorowà bramà

Zmierzaj przed siebie pr´dko i Êmiało
Gdzie krzy˝e postawiono, co by tak nie wiało
Tràby powietrzne dla tych okolic nieznane
Jako amerykaƒskie anomalie przez wielu postrzegane
KilkanaÊcie lat temu te strony nawiedziły
I powa˝ne spustoszenie tutaj poczyniły

Przy krzy˝ach kolejny rosyjski wàtek
JeÊli nie pami´tasz, spójrz na questu poczàtek
A w tym miejscu pewna ulica si´ zaczyna

Ju˝ wiesz? Na pewno - to ulica _ _ _ _ _ _ _

Lecz nigdzie nie skr´caj, idê do drogi asfaltowej
Co jest nazwana od „puszczy ˝ubrowej”
Przy drewnianej Êwiàtyni skr´caj w lewo
A jest to cerkiew p.w. Âwi´tego Jerzego

Âwiàtynia co miała tego patrona
Ju˝ w wieku XVI została postawiona
Prawie sto lat temu doszcz´tnie spłon´ła
Lecz ˝yczeniem parafian znów w Kleszczelach stan´ła

Idê prosto w stron´ bràzowego domu
Którego widok nadaje ulicy Białowieskiej fantomu
Na skrzy˝owaniu skr´ç w lewo, przejdê przez drog´
By przy tablicy z wiatrakami postawiç swà nog´

PomyÊlisz: „Skàd w tych stronach takie symbole?”
Otó˝ Holendrzy wymalowali je w tutejszej szkole
Mieszkaƒcom bardzo si´ to spodobało 
Niestety, do dziÊ ˝adne malowidło nie dotrwało
A jeszcze wokół szkoły posadzili tulipany
I tak oto jej teren był kolorowy i zadbany


