Cmentarz choć przez
prawosławnych administrowany
Był ekumeniczny - każdy mógł tu być pochowany
I tak pozostało do dnia dzisiejszego
Że może tu spocząć ciało niewierzącego
Omiń z lewej strony cerkiewkę cmentarną
Idź prosto aż zobaczysz furtkę czarną
Policz stojące wzdłuż ścieżki latarnie _
Dzięki nim ciemność Cię nie ogarnie
A liczba latarni jasno wskazuje
W którą kratkę w haśle „C” wskakuje
START
Gdy do Białowieży Gościu zawitałeś
Na pewno już o niej trochę poczytałeś
Lecz możemy niemal z pewnością powiedzieć
Że o znanych ludziach możesz nic nie wiedzieć
Poczet osób znanych i sławnych jest niemały
Jedne tu żyły, a inne tylko bywały
Ale każdy kto zawitał w białowieskie strony
Był tym miejscem po prostu zauroczony
Przed sobą widzisz cerkiew murowaną
Dla carów rosyjskich niegdyś zbudowaną
Romanowowie Białowieżę sobie upodobali
I na polowania huczne tu przyjeżdżali
Czas już wyruszyć w dalszą drogę
I pedałować dziarsko – noga w nogę
Jedź w dół ulicą pewnego generała
Którego znała Białowieża cała
W Sportową ulicę skręcić musisz
Nie jedź za szybko, bo się wywrócisz
Gdzie drugi pieszy jest na drogowym znaku
Tam w prawo skręć, byś był na szlaku
Strzałka czerwona twą trasę wyznacza
Widzisz już co się przed Tobą roztacza?
Po lewej stronie boisko sportowe
Lecz Ty prosto skieruj swą głowę
Wejdź na cmentarz z rowerem spokojnie
I zachowuj się w tym miejscu dostojnie

Jedź dalej prosto, gdzie znak zakazu
Ścieżką asfaltową wjedziesz do parku od razu
Prowadzi tędy szlak czerwony
Skręć zaraz w lewo,
a będziesz urokiem miejsca zdziwiony

Za furtką trzeba Ci skręcić w prawo
I do Tropinki ulicy pedałować żwawo
Na rogu gdzie stoi budynek piętrowy
Zatrzymaj się i użyj znów swej mądrej głowy
Policz ile osobno świerków przed nim wyrasta
Bo liczba ta przyda Ci siędo hasła
Do tej liczby dodaj „2”
W to miejsce w haśle wstaw „K”
I pędź z wiatrem raz dwa!

_

Jedź dalej w stronę rosnących numerów
I nie schodź za szybko ze swego roweru
Posłuchaj teraz historii o braciach - generałach
Jednego z nich Tropinka na co dzień „widziała”
Bułak-Bałachowiczowie z tego znani byli
Że przeciw Armii Czerwonej z sukcesem walczyli
I za zasługi wraz ze swym wojskiem
Otrzymali od rządu obywatelstwo polskie
W 1921 r. w Białowieży się osiedlili
Wraz z podwładnymi - bałachowcami tu żyli
A choć sumiennie i spokojnie tu pracowali
Józefa „nieznani” sprawcy w 1923 r. zamordowali
Dojedziesz do domku niskiego, drewnianego
Szarego - na wprost Tropinki stojącego
Dodaj cyfry numeru tego budynku
Nie spiesz się, bo wreszcie czas odpoczynku
A suma cyfr tę wskazówkę Ci da
Gdzie w haśle wpiszesz „O” raz-dwa!

Baptyści modlą się tu w niedzielę
A z budynkiem związane są takie dzieje
Że zbudował go wujek Stankiewicza Michała
Zwierzchnika Kościoła Baptystów,
którego Polska miała
W XX wieku, przez siedemnaście lat
Taki to z tym miejscem związany jest fakt

Za szkołą wjedź w ulicę, w prawo
Bo zaraz mamy dla Ciebie historię ciekawą
Pierwszy po lewej budynek czerwony, ceglany
Z pewną ważną personą był niegdyś związany
A numer na budynku jest kolejną zagadką
W to miejsce w haśle „E” wskakuje gładko
W Instytucie pracowała Simona Kossak
Która pozostawiła po sobie piękny „posag”
Choć pochodziła z artystycznej rodziny Kossaków
Wybrała życie w Puszczy i opuściła Kraków
Była biologiem, uczoną,
Puszczę Białowieską ukochała
O której wiedzę niestrudzenie popularyzowała
Była też działaczką na rzecz ochrony przyrody
Otrzymała liczne wyróżnienia, odznaki i nagrody
Słynęła z owocnej pracy edukacyjnej i dydaktycznej
I działalności wydawniczej
- w pozycje naprawdę licznej
Artykuły, książki, czasopisma, albumy
I filmy z pasją kręcone,
które były powodem do dumy
Jedź prosto,
a po spotkaniu z główną Białowieży ulicą
Skręć w lewo i dalej już podążaj za swoją prawicą
Przed Tobą długi odcinek z przyrodą w tle
Odetchnij głęboko, uśmiechnij i zrelaksuj się
Jechać musisz asfaltem cały czas
Nie skręcaj przypadkiem nigdzie w las

A gdy dojedziesz do "Carskiej" restauracji
Zatrzymaj się tam - wcale nie na kolacji

I za ostrym zakrętem w prawo
W bramę „Wejmutki”, w lewo skręć żwawo

Stań przed gablotą, przed budynkiem drewnianym
Przeczytaj i zanotuj,
w którym roku wybudowanym _ _ _ _
Gdy do ostatniej cyfry dodasz „dwa” _
To wynik miejsce „Z” litery w haśle Ci da

Aby do rąk Twych trafiła zasłużona nagroda
Hasło Paniom w „Wejmutce” z uśmiechem podaj
A obecne znów brzmienie ulicy Waszkiewicza
Do historycznych nazw w Białowieży się zalicza

Miejsce to związane z carską rodziną
Poczytaj o nim, bo minuty tak szybko płyną…
Chcesz, usiądź tu, a potem ruszaj w drogę
Musisz przejechać dwa razy przejazdy kolejowe

Kończymy już teraz questową zabawę
I zapraszamy na inną w regionie wyprawę!
Questy - Wyprawy Odkrywców w Puszczy Białowieskiej

SŁAWNI I ZNANI
Z BIAŁOWIEŻĄ ZWIĄZANI

Za drugim przejazdem w lewo,
potem w prawo skręć
I cały czas prosto do mostu na rzece Narewce pędź
Most ten do bardzo porządnych się zalicza
Przejedź śmiało i dalej Mostową aż do Waszkiewicza
Tutaj skręć pewnie za lewym ramieniem
I zapoznaj się z niejednego nazwiska brzmieniem
Ci co pisali, tworzyli, malowali, tu byli
l obraz Puszczy Białowieskiej rozsławili
Henryk Sienkiewicz, J.I. Kraszewski
E. Orzeszkowa, W. Sieroszewski
Henryk Gloger, A. F. Ossendowski
I niejeden jeszcze artysta polski
Jedziesz ulicą urodzonego tu generała
A ulica ta niegdyś inną nazwę miała
Jaką? Dowiesz się tego z pewnością
Gdy hasło rozwiążesz z właściwą szybkością
W pierwsze miejsce w questu haśle
Literę, co jest podwójnie w nazwisku Simony wpisz
właśnie
A gdzie puste okienko zostało
Wrzuć „T” literę z satysfakcją niemałą
HASŁO: _ _ _ _ _ _ _
1 2 3 4 5 6 7
Przy cerkwi skręć w lewo, popędź w dół
Czeka Cię droga prosta jak stół
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Białowieża położona jest w powiecie hajnowskim (woj.
podlaskie), w Puszczy Białowieskiej, przy samej
granicy państwowej z Białorusią. Dojechać tu można
drogą
wojewódzką
nr
689,
samochodem
lub
transportem
publicznym.
Wyprawa
rowerowa
rozpoczyna się przy cerkwi (w Białowieży istnieje
możliwość wypożyczenia roweru).

TEMATYKA
Białowieża od XIX wieku - ze względu na zasoby
przyrodnicze i wydarzenia historyczne - cieszyła się
powszechnym zainteresowaniem. Bywali tu zarówno
rosyjscy carowie, jak i głowy państw, wiele postaci
świata nauki, kultury i polityki. Ale bywały bądź żyły tu
także osoby zasłużone w danej dziedzinie, a nieznane
szerszemu ogółowi. O niektórych z tych wymienionych
osobach opowiada quest. Weź ze sobą coś do pisania i
wyruszaj w drogę! Wspaniałego odkrywania!

JAK SZUKAĆ SKARBU?
Podczas rowerowej wyprawy questowej Twoim zadaniem
będzie m.in. odgadnięcie hasła i znalezienie brakujących
do niego liter. Czytaj uważnie wskazówki i wpisuj litery w
odpowiednie miejsca. Powodzenia!

CZAS PRZEJAZDU ROWEREM: ok. 1 godz.

