Po prawej twej stronie, bli˝ej Narewki poczàtku
Był kiedyÊ zakład - to kolejny fakt ˝ydowskiego wàtku
Za biało - bràzowym domkiem ciekawostka si´ kroi
Fundament po dawnej hucie szkła tam stoi
Niejeden mieszkaniec w swoich zbiorach ma
Butelk´ lub karafk´ z tej huty szkła.
A przed Tobà droga asfaltowa, długa i prosta
Kilometr jeszcze nie sposób si´ z nià rozstaç

I aby skarbem si´ móc radowaç
W bràzowej stanicy musisz hasło podaç!

MIEJSCE NA PIECZ¢å

Wiesz, ˝e idziesz najdłu˝szà Narewki ulicà?
Kolorowe domki niech Ci´ zachwycà
Lecz zamknij na chwil´ oczy i wyobraê sobie
Gwar w j´zyku jidysz i dzieci całe mrowie

Questing - Wyprawy Odkrywców w Puszczy Białowieskiej

Ulica ta niegdyÊ Pru˝aƒskà si´ zwała
Bo drog´ do Pru˝any (dziÊ na Białorusi) wyznaczała
Przy niej były sklepy, karczma i skład apteczny
Bo ka˝dy sposób na ˝ycie był skuteczny
Dojdziesz do du˝ego skrzy˝owania, opuÊç ulic´ wieszcza
Skr´ç w lewo i dalej si´ przemieszczaj
Ju˝ niedu˝o drogi do skarbu zostało
A zobaczyłeÊ i dowiedziałeÊ si´ dziÊ niemało!

Praca warsztatowa nad questem: H. Rejent, K. Bielawska, D. Lasota,
L. Kozłowska, H. Paƒkowska, E. N. Moroz-Keczyƒska
Opracowanie questu: Karolina Likhtarovich - trener questingu
e-mail: karolina@questy.com.pl
Konsultacja merytoryczna: Ewa Natalia Moroz-Keczyƒska
Ilustracje: Barbara Baƒka

Gdzie na słupie szlak _ _
_ _
Aptekarz wiódł ˝ywot wcale nie marny
Receptury mieszkaƒcom tu szykowano
I na rany wszelakie ostro˝nie przykładano

_ i czarny

Widzisz ju˝ pewnie most przed sobà
Co jest nad bł´kitnà Narewki wodà
Z miejscem tym wàtek wspomnienia godny
˚e był tu nale˝àcy do ˚yda młyn wodny

Wi´cej o questingu: www.questy.com.pl
Questy do pobrania ze stron:
www.questy.com.pl oraz www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb

Opiekun questu:
Stanica Kajakowa w Narewce
ul. Hajnowska 33, tel. 85 68 58 062
e-mail: stanica-narewka@o2.pl
Realizacja:

Gdy znów dojdziesz do przystanku autobusowego
Skr´ç w prawo i trzymaj si´ kierunku obranego
Przed Tobà w oddali, nad rzekà, budynek bràzowy
Czeka tam na Ciebie - a jak˝e! - skarb questowy!
Teraz przed Tobà ostatnie zadanie
Znaleêç hasła szukanego rozwiàzanie
Zebrane litery z questu twojego
Dadzà Ci nazw´ Êwiecznika ˝ydowskiego

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Zina 1, pok. 4, tel.: 85 682 5199, 682 3046
e-mail: promocja@powiat.hajnowka.pl

˚YDOWSKA
HISTORIA NAREWKI

Gdzie to jest?

Narewka to miejscowoÊç gminna w powiecie hajnowskim
(województwo podlaskie). Przebiega t´dy droga wojewódzka
nr 687. Piesza wyprawa rozpoczyna si´ w centrum,
na przystanku autobusowym, przy moÊcie na rzece Narewka.
Tematyka:
Narewk´, tak jak wiele miejscowoÊci na Podlasiu, od wieków
zamieszkiwali przedstawiciele wielu narodów, kultur i wyznaƒ.
Jednak˝e to tu do II wojny Êwiatowej mieszkała bardzo liczna
społecznoÊç ˝ydowska, a wiele obiektów nale˝ało do ˚ydów.
Jak szukaç skarbu?
Spacerujàc trasà questu po Narewce poznasz miejsca
zwiàzane z przedstawicielami społecznoÊci ˝ydowskiej. Twoim
zadaniem b´dzie uwa˝ne czytanie wszystkich wskazówek,
a tak˝e poszukiwanie ukrytych w formie zagadek liter. Gdy
wstawisz wszystkie brakujàce litery w odpowiednie miejsce
na koƒcu questu poznasz hasło i zdob´dziesz skarb! Weê ze
sobà coÊ do pisania. ˚yczymy wspaniałej podró˝y w czasie!
Czas przejÊcia: ok. 1 godziny

Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu
„Questing - wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej”
współfinansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Co informujà, jak daleko stàd do TrzeÊcianki
O innej miejscowoÊci te˝ nie brak wzmianki
A liczba kilometrów do „owocowej” wioski
Miejsce w haÊle „O” litery wska˝e - wpisz jà bez ˝adnej troski!

S TA R T

Zanim ruszysz dalej, odszukaj na tablicach jezioro
Na pewno je znajdziesz, bo nie ma ich tu sporo
Warto tam pojechaç, mamy o nim quest
I kolejna litera do hasła te˝ tutaj jest
Gdzie? W jego nazwie, to ostatnia samogłoska
Wpisz jà w ostatnie miejsce w haÊle - prawda ˝e drobnostka?

Witaj Przybyszu drogi w naszej miejscowoÊci
Która zawsze serdecznie przyjmuje swoich goÊci
Zobaczysz dziÊ Narewk´ w całej swej krasie
Zapraszamy Ci´ na prawdziwà podró˝ w czasie

Czas ruszaç dalej, skr´ç w lewà stron´
I pod górk´ prowadê nogi jeszcze nie zm´czone
Spieszyç si´ nie musisz, skr´ç w Ogrodowà wolno
Co niegdyÊ, przed wojnà, była ulicà Szkolnà

Narewka jest - przyznasz - pi´knie poło˝ona
Łàkami i lasami od Êwiata oddzielona
˚yjemy tutaj w zgodzie z matkà naturà
Mo˝emy si´ te˝ pochwaliç bogatà kulturà

Skàd ta nazwa? Odpowiedê jest jedna:
Była tu ˝ydowska szkoła modlitewna
Zało˝ona tu˝ obok miejscowej synagogi
Tam, gdzie zaraz zaprowadzà Ci´ nogi

Ale i lokalna historia jest naprawd´ ró˝norodna
Ciekawa i ze wszech miar uwagi godna
Dlatego dzisiaj opowiedzieç Ci chcemy
O dawnych mieszkaƒcach narewkowskiej ziemi

Gdy znajdziesz si´ przy asfaltowej ulicy
Co do Szkolnej dochodzi po twojej lewicy
Naprzeciw niej synagoga właÊnie stała
˚ydowska społecznoÊç na modlitwach tu si´ spotkała

Na przestrzeni wieków, przez kilkaset lat
˚yli tu obok siebie ró˝ni ludzie - jak z bratem brat
I choç innego mogli byç wyznania czy pochodzenia
Wszyscy byli przyzwyczajeni do takiego „współistnienia”

W ulic´ t´ nie skr´caj, idê dalej prosto
Na piaszczystej drodze skr´ç w lewo ostro
Zobaczysz przed sobà budynek bielony
Zielonymi okiennicami ładnie ozdobiony

Niewielka Narewka tym si´ wyró˝niała
˚e liczna społecznoÊç ˝ydowska tutaj mieszkała
I od pierwszej połowy wieku dziewi´tnastego
˚yda mo˝na było spotkaç tu niejednego

Pora ju˝ wykonaç kolejne zadanie
B´dzie to naprawd´ łatwe odejmowanie
Od liczby zielonych okien na białej Êcianie odejmij „2”
A wynik miejsce „R” litery w haÊle Ci da

Lecz zanim posłuchasz o nich opowieÊci
Na drugà stron´ ulicy musisz si´ przemieÊciç
Przejdê przez Hajnowskà, staƒ pod tablicami
Co mogà zaskoczyç ciekawymi informacjami

Gdy dojdziesz do asfaltu, kieruj si´ w prawo
Masz teraz przed sobà drog´ długawà
Lecz czas Ci upłynie na ciekawej historii
A˝ dojdziesz do ˝ydowskiej na wzgórzu nekropolii

Sà wÊród tych tablic drewniane maleƒstwa
Dla amatorów rowerowego szaleƒstwa

˚ydzi w Narewce wi´kszoÊç mieszkaƒców stanowili
Do II wojny Êwiatowej spokojnie sobie ˝yli

A gdy XIX wieku tłumnie si´ tu osiedlali
Nowe ulice włodarze Narewki dla nich wyznaczali
Codziennie ˝ydowskie furmanki t´dy przeje˝d˝ały
Bo handel kwitł w Narewce wcale niemały
Do ˚ydów nale˝ały szynki, sklepiki, przemysłowe zakłady
Wymieniç je wszystkie nie da tutaj rady
Lecz warto choç kilka, bo jest to znamienne
˚e były tu: sklepy piwne, z winem, korzenne
Zakłady krawieckie, kowalskie, bednarskie
Garncarskie, farbiarskie oraz garbarskie
Sklep galanteryjny te˝ tu funkcjonował
By ka˝dy mógł kupiç, czego potrzebował
Gdy wyjdziesz z Narewki, idê dalej prosto
A˝ na lewo, na wzgórzu macewy kamienne wyrosnà
Za drzewami ukryte o mieszkaƒcach przypominajà
Pami´ç zachowujà o tych, co potomków daleko majà
JesteÊ na kirkucie - cmentarzu ˝ydowskim
Nie zobaczysz tu napisów w j´zyku polskim
Wiedz, ˝e nie stawia si´ tutaj zniczy
Składajàc kamyczek ka˝dy z powagà milczy
Macewa to du˝a tablica nagrobna
Do znanych nam nie jest podobna
Zobaczysz na niej gwiazd´ Dawida
Znaczàcy symbol dla ka˝dego ˚yda
Napisy na niej cnoty ludzkie chwalà
Tym samym czeÊç zmarłym oddajà
Macew jest tutaj około trzysta
Du˝o? NiegdyÊ była to rzecz oczywista
Koło tysiàca ˚ydów tutaj mieszkało
I wspomnienie na kirkucie o nich pozostało
Nazw´ ˝ydowskiej tablicy ju˝ znasz
I pierwszà liter´ do hasła masz
Pewnie do refleksji skłoni Ci´ niejedna macewa
Zadumaj si´, lecz do Narewki wracaç trzeba
Zejdê z górki i w prawo si´ kieruj
Z powrotem asfaltem dziarsko maszeruj

