
Kieruj si´ przy nim zaraz w lewo
Wypatruj najbli˝szego domu drewnianego
Weê z niego numer, odejmij jeden                
I zapisz wynik na dole ostatniej strony p´dem

Gdy miniesz ten dom drewniany idê prosto
A˝ do skrzy˝owania miły nasz Turysto
A potem skr´ç w prawo, w ulic´
Gdzie kocie łby na pewno Ci´ zachwycà

Podà˝aj tà drogà Êmiało, a˝ do jej koƒca
Ulica do której dojdziesz te˝ jest znaczàca
Za czasów królowej Bony została wyznaczona
I zaszczytnym mianem Zagumiennej ochrzczona

Przejdê Zagumiennà, przed siebie „daj nurka”
A po twej prawicy b´dzie mała górka
Tam jest piwnica, którà „sklepem” nazywano
Bo tu w dawnych czasach jedzenie przechowywano

Idê uliczkà prosto, potem skr´ç w lewo
W Narwi ta ulica jest znana dla ka˝dego
Ona tak˝e za Bony była wyznaczona
Zgnilicà od rzeczki obok przepływajàcej oznaczona
DziÊ w jej nazwie Gnilica została
Z dawnych czasów to pamiàtka trwała

Gdy dojdziesz do głównej ulicy - wieszcza
Skr´ç w lewo i powoli si´ przemieszaj
Wejdê na posesj´ budynku pierwszego
I tu pod daszkiem szukaj skarbu schowanego

Ale jeszcze hasło poznaç musisz
Zanim z piecz´cià na queÊcie do domu wrócisz
Wykonaj wi´c teraz proste zadanie
I ciesz si´ odpowiedzià na nie!

Wynik zadania pierwszego: 

Wynik zadania drugiego: 

Wynik zadania trzeciego: 

+ + = 

Znasz ju˝ hasło, a jest to data
Co si´ z wa˝nym wydarzeniem dla Narwi splata
Bo w tym roku z ràk króla Zygmunta Starego
Narew stała si´ „poddanà” prawa magdeburskiego!

Skarb jest ju˝ na pewno w twych r´kach
Skoƒczyła si´ długa piesza „udr´ka”
Dzi´kujemy za wspólnà historycznà wypraw´
Do zobaczenia na innej trasie niebawem!
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Gdzie to jest?

Narew to miejscowoÊç gminna w powiecie hajnowskim (woj.
podlaskie), poło˝ona nad rzekà o tej samej nazwie, przy drodze
wojewódzkiej nr 685. Wyprawa rozpoczyna si´ na rynku
w Narwi, mo˝na tu zaparkowaç samochód.

Tematyka:

Podczas spaceru dowiesz si´ o zwiàzkach Narwi z… królowà
Bonà! Włoska reformatorka bywała tu i przyczyniła si´ do rozwoju
miejscowoÊci. Przeniesiesz si´ w czasie i poczujesz klimat sprzed
kilkuset lat!

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!

Czas przejÊcia: ok. 50 minut
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Poznasz dziÊ z nami histori´ niezwykłà
W czasie prawie o 500 lat odległà
Co wià˝e si´ z postacià słynnej królowej
Która znalazła Narew na drodze handlowej

Zostaw auto w rynku, przy pomniku z kamienia
Ruszaj wzdłu˝ parku i nie udawaj lenia
W stron´ białego domku drewnianego
Oraz baru i sklepu piekarniczego  

Idê dalej w lewo do drogi głównej skrzy˝owania
Tu na pasach przejdê na drugà stron´ bez wahania
A gdy zobaczysz sylwetk´ narwiaƒskiego koÊcioła
To znaczy, ˝e dobry kierunek Ci´ woła!

Dla historii Narwi wa˝na była rzeka
Na jej wodach szlak spławny przebiegał
Dla obsługi przeprawy i portu osada powstała
Która od rzeki pi´knà nazw´ zabrała

W 1532 roku szlachta z ziemi bielskiej
Chciała zrównania z prawami szlachty polskiej
Nie zgodził si´ Olbracht Gasztołd, wojewoda wileƒski
I zablokował dla posiedzeƒ w Braƒsku sàd ziemski

Szlachta bielska sama pieniàdze zebrała
Bonie z proÊbà o poratowanie je przekazała
W 1533 r. królowa wykupiła ziemie bielskie z miastami
Narwià, Sura˝em, Bielskiem, Braƒskiem i Kleszczelami

A ˝e była to wyjàtkowa królowa
Âwiatła, hojna i na owe czasy post´powa
Razem z m´˝em koÊciół ufundowała
I miastu prawa magdeburskie dała

Zatrzymaj si´ przed koÊciołem i spójrz w prawo
Tam, gdzie stoi teraz sklep całkiem sporawy
Dla krótkich postojów dwór królewski był tu postawiony
Monarchowie odpoczywali w drodze z Litwy do Korony

Przejdê pewnym krokiem na tyły koÊcioła
Stamtàd tak˝e ciekawa historia Ci´ woła!
Gdzie tuje na skarpie - przejdê za nie
I skieruj swój wzrok na gniazdo bocianie

Tam, gdzie widzisz na prawo las oddalony
Tam stał dwór Włoszki - królowej Bony
Miejsce to w lokalnych legendach znane
Kuraszewskà Górà jest nazywane

Stał tam kiedyÊ ponoç królewski zamek
Lecz nie został z niego ju˝ ani kawałek
Podobno istniało kiedyÊ pod rzeki wodami
PrzejÊcie łàczàce go z koÊcioła podziemiami!

Zawróç teraz na plac przed Êwiàtynià
I znajdê informacyjnà tablic´ z pewnà minà
By poznaç hasło do skarbu prowadzàce
Znajdê tabliczk´ do Muzeum Wsi kierujàcà

Weê z niej iloÊç w metrach, pomnó˝ przez trzy 
Wynik zapisz obok i na koƒcu strony                   
Wyjdê przez furtk´ z terenu koÊcielnego
I trzymaj si´ kierunku lewego
A gdy dojdziesz do głównej drogi
W prawo niech poprowadzà Ci´ nogi

Zrób kilka kroków i znów skr´ç w prawo
Po drodze piaszczystej maszeruj ˝wawo
To ulica KoÊcielna, co si´ga czasów królowej
Powstała po nadaniu przez króla ziem koÊciołowi

Po lewej stronie sà drzewa dziko rosnàce
To miejsce poczàtków Narwi si´gajàce
Osada Papikowà Górkà si´ zwała
I zaczàtek miejscowemu osadnictwu dała

Idê KoÊcielnà, za oÊrodkiem zdrowia, na skrzy˝owaniu
Skr´ç w lewo i oddaj si´ historycznemu bajaniu

Przy tej ulicy mieÊcił si´ dwór wójtowski
I karczmy, gdzie wielu topiło swe troski

Gdy dojdziesz do płotu biało-bràzowego
Wypatruj cyfry koloru biało-zielonego
Dodaj do niej jedynk´, a wynik dodawania     
Zapisz pod wynikiem poprzedniego zadania

Skr´ç teraz w lewo i dalej idê prosto chodnikiem
Za skrzy˝owaniem ujrzysz budynek zielony z parkingiem
To miejsce te˝ pami´ta czasy królowej Bony
Bo wa˝ny dla grupy mieszkaƒców budynek był tu postawiony

W latach 60. XVI wieku Zygmunt August, król polski
Nadał przywileje kilku narwiaƒskim rodzinom ˝ydowskim
Dzi´ki nim mogli oni piwo w Narwi warzyç
I jednà z najstarszych gmin ˝ydowskich zało˝yç

Na miejscu dzisiejszego placu bankowego
Był niegdyÊ budynek domu modlitewnego
I główna drewniana bo˝nica
To była ˚ydów narwiaƒskich stolica

Synagogi cudem wojna nie zabrała
Póêniej kino, klub i czytelnia si´ tu znajdowała
W 1973 roku budowla cz´Êciowo spłon´ła
I pami´ç o jej bywalcach zagin´ła

Ruszaj dalej w historycznà wypraw´
Miƒ punkt apteczny i sklepów par´
Zatrzymaj si´ na rogu ulicy i spójrz w lewo
Gdzie w parku roÊnie niejedno drzewo

To cz´Êç Narwi rynkiem nazywana
Do handlu i targów była wykorzystywana
A ka˝dy wtorek był targowym dniem
Do dziÊ ten zwyczaj zachował si´

Teraz idê do pasów i przejdê na drugà stron´
W kierunku cerkwi niebieskiej kieruj swà person´
Gdy w Narwi goÊciła królowa Bona
Pierwsza cerkiew była ju˝ tu postawiona
A Ty przy koƒcu parkingu cerkiewnego
Szukaj na wprost Ciebie domu bluszczem obroÊni´tego
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