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Witaj w Dubiczach Cerkiewnych gościu nieznany  

Będziesz dzisiaj u nas mile przyjmowany 

Przygotuj się na prawdziwą ucztę dla oka 

Bo błękitu tu dużo - jak wieś długa i szeroka 

 

O tym kolorze opowiedzieć chcemy 

Bo na co dzień wśród niego żyjemy 

A jest dla Dubicz charakterystyczny 

I nadaje im charakter iście magiczny 

 

Cerkiew prawosławna jest widoczna z daleka 

Wejdź na jej teren i dłużej nie zwlekaj 

Bo tutaj opowieść swą zaczynamy  

I pierwsze zagadki dla Ciebie mamy 

 

Rozejrzyj się wokół - tu krzyże drewniane 

Stare i nowe, kamienne i murowane 

Przez lata stawiane, dziękczynne i nagrobne 

A wszystkie z duszą, piękne i różnorodne 

 

Jak zauważyłeś, niebieski kolor tu dominuje 

Dlatego, że niebiosa on symbolizuje! 

To charakterystyczna cecha prawosławia 

By człowiek zawsze pamiętał, że tylko Bóg zbawia 

 

Lecz błękit to też dubickiej ziemi wyróżnik 

Od razu zauważy to każdy uważny podróżnik 

Pełno go tutaj w tradycji lokalnej i przyrodzie 

Spotkasz go na domach, krzyżach, niebie i wodzie 

 

Pora teraz ruszyć mądrą głową 

Zadrzyj ją i zobacz, co masz nad sobą 

Policz cerkwi duże okna z kolorowymi szybkami  _ _ 

Będą w pierwszej zagadce twoimi przewodnikami 

Teraz uzyskaj wynik odejmowania 

1563 –  _ _ 

 i masz rok pierwszej cerkwi zbudowania   _ _ _ _ 

 

Zadanie było proste, każdy rozwiązać je potrafi 

Po tej rozgrzewce idź do tablicy z historią parafii 

Tutaj są dwie ważne do hasła wskazówki 

Użyj więc znów swej bystrej główki  

 

Odszukaj imię historycznego biskupa - Pocieja 

To łatwe, więc niech nie opuszcza Cię nadzieja 

A pierwsza litera tego zapomnianego imienia 

Jako pierwsza w haśle jest do wstawienia   _ 

           1 

Przypomnij sobie rok, w którym cerkiew powstała 

Od drugiej cyfry w dacie odejmij „1” bez mała 

A wynik wskaże Ci bez wątpliwości 

Gdzie „U” w haśle radośnie zagości  

 

Teraz w dół, przez furtkę w rogu podążaj śmiało  

A znajdziesz się nad rzeczką całkiem małą 

Idź powoli w stronę płotu brązowo - żółtego 

Wprost do krzyża - a jakże! - niebieskiego 

 

Rolę „Małego Jordanu” pełni rzeka Orlanka 

Czysta w niej woda, można pić z dzbanka 

Dziewiętnastego stycznia jest tu pochód sławny 

Bo wtedy święci wodę naród prawosławny 

 

Bo drugiej stronie mały stawik zarośnięty 

Taka ciekawostka - tam czołg co został „połknięty” 

Wróć teraz pod cerkiew, do skrzyżowania dróg 

Po lewej miniesz plebanię białą jak śnieżny puch 

 

Stań pod tablicą „Drzewo i Sacrum” nazwaną 

I zapoznaj się z historią tam opisaną 

Znajdź najkrótszą nazwę 

  części wsi - zwyczajową  _  _  _  _  

       8  3

  

I masz do hasła kolejną podpowiedź gotową 

 

Teraz poszukaj drogowskazu do Starego Kornina 

Na pewno uśmiechnięta jest twa mina 

A jaka na nim cyfra nieduża widnieje   _ 

W to miejsce w haśle „Y” się podzieje 

 

Pod kątem prawie prostym w lewo skręcić musisz 

I w kierunku Orli dziarsko ruszyć 

Gdy końca wsi miniesz wyraźne tablice 

Po 200 krokach ujrzysz krzyże cmentarne  

    zdobne w cyrylicę 

 

Wejdź główną bramą czarną, idź prosto przed siebie 

Wśród „morza” błękitu poczujesz się jak w niebie 

Przed brzozą skręć w prawo, podążaj główną aleją 

Do wysokich drewnianych krzyży,  

   co przed Tobą widnieją 

Idź ścieżką między niskimi w większości grobami 

Asfaltu i kostki nie będziesz tu miał pod nogami 

 

Jesteś w miejscu świętym, zachowuj się z powagą 

I przyjrzyj dokładnie niebieskim krzyżom z uwagą 

W większości stare, opisane cyrylicą  

Związane z tutejszą kulturą niejednego zachwycą 

 

Gdy dojdziesz do końca cmentarza, skręć w prawo 

I w kierunku czarnej furtki podążaj żwawo 

A teraz bezpiecznie przejdź przez drogę 

Idź dokładnie prosto w las - noga w nogę 

 

Kieruj się prosto w stronę polany 

Zadrzyj głowę - zobaczysz widok w słońcu skąpany 

Podążaj prosto drogą, bez wahania, przed siebie 

A poczujesz się jak w prawdziwym niebie 



Przy końcu drogi w prawo skręć 

I znów przed siebie prosto pędź 

Ale przy tym oddychaj porządnie, głęboko 

Chłoń olejki eteryczne sosny i jałowca z ochotą 

 

Gdy ujrzysz kopuły cerkwi z daleka 

Wkrótce koniec wycieczki Cię czeka 

Lecz wykonaj jeszcze drobne zadanie 

Brakujących do hasła liter odszukanie 

 

Pamiętasz jaka rzeczka przez Dubicze meandruje? 

Z niej pierwsza samogłoska  

  jako druga do hasła wskakuje  _ 

                                               2 

A z koloru, co jest tematem questu jeszcze weź  

Z „brzuszkiem” literkę   

  - i jako piątą szybko wkreśl  _ 

                                     5 

Zaś wyraz szukany poznasz Gościu nasz, miły panie 

Gdy przypomnisz sobie o  „Małym _ _ _ _ _ _ _ _” 

         7 

Hasło odgadnięte jest w naszej tutejszej mowie  

Jak o Dubiczach błękitnych niejeden mieszkaniec 

powie! 

 

 

 

HASŁO: _  _  _  _  _  _  _  _   DUBYCZY 

            1  2  3  4  5  6  7  8  

 

 

Przejdź przez wrota cerkwi  jeszcze raz   

Przygody Twej końca nadszedł bowiem czas 

Szukaj wody pod dachem miły bracie 

Tu nagroda zasłużona czeka na Cię 

W górę wznieś uważnie swe bystre oczy 

 

 

 

 

 

A skarbu zasłużonego na pewno nie przeoczysz! 
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     Questy - Wyprawy Odkrywców w Puszczy Białowieskiej 

 

 

ŚLADAMI BŁĘKITU W DUBICZACH 
 

 

GDZIE TO JEST ? 
 

Dubicze Cerkiewne to miejscowość gminna 

położona w powiecie hajnowskim (woj. 

podlaskie). Dojechać tu można drogą 

wojewódzką nr 685. Wyprawa rozpoczyna się 

przy cerkwi. 
 

TEMATYKA 
 

W Dubiczach Cerkiewnych dominuje kolor 

niebieski. Dlaczego tak jest? Co symbolizuje? 

Spacerując trasą questu po miejscowości 

znajdziesz odpowiedzi na te pytania 
 

JAK SZUKAĆ SKARBU? 
 

Twoim zadaniem będzie znalezienie 

brakujących do hasła liter. Gdy będziesz miał 

je wszystkie, na końcu wyprawy poznasz 

hasło. Co ono oznacza? Dowiesz się tego 

później, a teraz weź ze sobą coś do pisania. 

Życzymy udanej wyprawy! 
 

CZAS PRZEJŚCIA: ok. 35 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

M I E J S C E   N A   P I E C Z Ę Ć 

 


