Jedź w kierunku zatoczki i zaraz skręć w prawo.
Drogą będziesz jechał wielce ciekawą.

Trzymaj się przy tym cyfr "sześć", "osiem" i "pięć",
Gdzieś "imperatora" spotkał, tam w lewo skręć.

Jeśli "13" dostrzeżesz gdzieś na drogi skraju,
Wiedz, żeś dotarł do bram ptasiego raju.
Górniańskie Łąki dostrzeżesz po swej prawej.
W oddali już widać konstrukcję wieży ciekawej.

Znów podejdź do kamienia wśród zieleni stojącego,
Dowiesz się, że to Skwer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Rozległe łąki z niej widać jak na dłoni.
Roztacza się tu widok na rezerwat, co ptaki chroni.
Powróć znowu na szlak, byle nie z powrotem.
Przyjdzie Ci jechać dalej polnym wykrotem.
Na najbliższym dróg gruntowych skrzyżowaniu w prawo skręć!
Wskażą Ci drogę brzozy rozwidlone w rzymskie pięć.
Błotniak łąkowy, nie od wakacji,
Także jest gościem w tejże lokacji.
Zwinny jak latawiec mały akrobata,
Aż miło popatrzeć jak lata i lata.
W malowniczej Chytrej na prawo zmykaj przy kapliczce
I jedź, aż się znów znajdziesz na hajnowskiej uliczce.
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Wiedz, że w Hajnówce jest cerkiew jego imiennika,
Świętego _ _ _ _ _ _ Sołuńskiego, męczennika.
3

Przejedziesz dalej może metrów dwieście,
A dojrzysz zjeżdżalnię największą w mieście.
Zapraszamy do środka, jeśli hasło znasz.
Tam gdzie kupisz bilet, odnajdziesz też skarb.
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1 SOWA, 2 KAWKA, 3 GAWRON, 4 KACZKA,

PTAKI HAJNOWSKICH
DRZEW

Znak czerwony pierwszeństwo wskazuje,
Ty zaś zmierzaj w lewo, tak jak narrator proponuje.
Dalej, proszę, prosto metrów ze dwieście.
Miniesz skrzyżowanie najszersze w mieście.
Prosta ramiona przed Tobą rozkłada,
Którą drogę wybrać – trudna rada!
Już podpowiadam, zbędny frasunek,
W prawo śmiało obieraj kierunek.
Pamiętaj proszę, nie rozpędzaj się,
Bo za chatką drewnianą Długą schować chcę.
W Długą zmierzaj zatem aż do samego końca.
Potem w prawo skręcaj z chyżością gońca.
Miej baczenie na górce, gdyż krajobraz się zmieni.
Wśród obiektów kultury są skarby zieleni.
Po lewej wnet dostrzeżesz drzewo,
Było natchnieniem Fryderyka pewnego.
Jedź w dół ulicy, szlaków pilnować nie zawadzi!
Na rondzie szukaj króla - on Cię poprowadzi.
Dwa żubry i mostek to dobry kierunek,
Wiem, żeś zmęczony. Rozumiem Twój frasunek.
Przyznam teraz szczerze:
Kierunek obierz na Białą Wieżę.
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QUEST

GDZIE TO JEST?

miejsce na skarb
Autorzy questu:
M. Androsiuk, M. Bagrowski, M. Chirko, B. Dmitruk,
A. Gierasimiuk, I. Siemiacki, E. Woszczyńska, N. Zin
Autorzy ilustracji: Michał Androsiuk, Jerzy Żukowski
Autor mapy: Agnieszka Kukułka
Konsultacje:
Krzysztof Florys – trener questingu,
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Opiekun questu:
Ireneusz Siemiacki, Park Wodny w Hajnówce
Tel. 783376256
E-mail: i.siemiacki@parkwodny.hajnowka.pl

Quest na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo
rozpoczyna się przed Centrum Turystyki Regionu Puszczy
Białowieskiej na ul. 3 Maja 45 w Hajnówce.
GPS: 52°44ʹ19.2ʺN 23°35ʹ11.2ʺE

TEMATYKA

Quest prowadzi po malowniczych zakątkach
Hajnówki jak i jej okolic, opowiadając
o różnorodnej przyrodzie tych miejsc,
a szczególnie o ptakach, które można
tam znaleźć.

CZAS PRZEJAZDU: ok. 3 h

ODWIEDŹ 20 QUESTÓW
NA SZLAKU GREEN VELO
Z APLIKACJĄ MOBILNĄ!

Województwo

PODLASKIE

Zanim zaczniesz, pamiętaj, to w Twym interesie,
Nie zapomnij o rowerze, lornetce i notesie.
Jeśli na przygodę z rowerem masz już chęć,
Zrób krok na zewnątrz – widzisz liter pięć.
Od jednej z nich pewnego ptaka miano się zaczyna.
Pohukuje on głośno, gdy późna godzina1.
Przyjrzyj się teraz dużej tablicy,
Docenią ją na pewno marszu z kijkami miłośnicy.
Jeśli komuś dłuższych spacerów się zachciewa,
Może pójść trasą nr 3: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Teraz zaczekaj, rozejrzyj się i ruszaj w lewo,
tam gdzie światło porządku strzeże drogowego.

Sztucznego ssaka wnet znajdziesz i tablice - uwierz mi,
że ich łączna liczba wynosi: _ _ _ .
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Za królem w prawo w ulicę Marszałka jedź, wśród dębów rosłych wielu.
Naprzeciwko ul. Zielonej skręć alejką w dół parku, Przyjacielu.
Rozwidlenie Cię czeka. Z pewnością go nie przeoczysz.
Pamiętaj! Skręć ostro w lewo, a z zachwytu przetrzesz oczy.
Miejsce Obsługi Rowerzystów dostrzeżesz w pełnej krasie.
Towarzysz parkowych spacerów często staje tu na popasie.
Mądry, wiekowy i sprytny – kruk. Cech tych liczba wskazuje,
Że to ważny ptak. Czy obecność jeszcze jednego czujesz?
Pod skrzydło, że tak się wyrażę, z poprzednim często chadza w parze,
Dziób mniejszy, oblicze mniej wraże,
wspólnie z wroną podniebne zatacza wiraże.
Odpocznij – jeśliś strudzon. Czytaj o Green Velo informacje,
Który aż _ _ _ _ _ województw połączył atrakcje.3
9

Ulicą AK jedź teraz w prawo, potem w lewo w Białowieską skręć
I na dalsze bezkrwawe łowy ptasie miej jeszcze chęć.
W górę, nie tylko serca, wśród wiekowych dębów wiedzie droga.
Liczby ich nie zliczę, choć rzeknę, że jest mnoga.
Ty w dół ulicy zmierzaj, a potem chyżo w skręt,
Tam gdzie koń stalowy wiedzie swój pęd.
Dalej jedź prosto i niech wieszcz Cię prowadzi –
Na koniec ul. Słowackiego wjechać byśmy radzi.

Historia miejscowości sięga wieku XVIII,
jej nazwa pochodzi od _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ tutaj osiadłego.
8, 4

Wracaj zatem do głównej drogi. W lewo wiedzie Twoja.
Na rondzie trzecim zjazdem, gdzie historii stoi drewniana ostoja.
Miń cerkiew, wjedź do Puszczy, dalej drogą rowerową
I na razie lasem, razem z drogą asfaltową.
Niech Cię bieg tej wygodnej ścieżki nie zmyli.
Z drogi ubitej zbaczasz tylko do czasu.
Uważaj (gdyż inni się nie dopatrzyli) Niebieski szlak – Twój kierunek - wiedzie w lewo do lasu.
Bór sosnowy. Wysoki. Od wiatru się w nim schronisz,
Co więcej – za chwilę odsapniesz, jeżeli od cienia nie stronisz.
Za torami skręć ze szlakiem w prawo i metrów przejedź ze sto.
Dzięcioł białogrzbiety wpadnie Ci tu w ucho.
Wśród olsu błotnego ma on swój dom
I kiedy jesteś cicho, wystukuje ton.
Po prawej są tory. Ty pojedziesz w lewo,
Gdzie na łące może spotkasz bociana białego.
Szukaj drogi szutrowej, co na prawo wiedzie
Przed mostem z 15-tką. Teraz Ty tam jedziesz.
Morze łąk
i kłosów
wnet Cię
przytłoczy.
Wokół piękny
pejzaż ucieszy
Twe oczy.
„Daleka Hajnówka” - tak trochę
z przekory,
Twój
azymut
zgodny
z kierunkiem
słownej zmory.

Czy wiesz, skąd nazwa Hajnówka się wzięła?
Spójrz na tablicę z dziejami miasta. Do dzieła!

Nie opuszczaj skwerku, czuwaj wytrwale,
Aż imperatora dostrzeżesz na piedestale.

Nie straszny jej fetor mały i duży,
Dobrze jej nawet w ciut większej kałuży.
Samczyk strojniś, damka stonowana.
Parka na całe życie zakochana. 4
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Podejdź do pomnika, bez tego się nie dowiesz,
Która ﬁrma sﬁnansowała jego budowę:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Nie bądź zdziwiony,

Dotarłeś do szosy
i teraz – uwaga!
Policz gwiazdy
w miejscu, gdzie
wskazana powaga:
_________ _

2 1

Król puszczy naprawdę wart jest ochrony!
Nie jest on jednak srogi, to pewne, o nie.
Potwierdzi to ptak, który wyżej gnieździ się.
Czarne ma piórka i charakter krzykliwy,
Choć małym obrońcą jest gniazda żarliwym.2
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