ważna postać w latach 50-tych go odwiedziła,

Hasło questu:

a był to ksiądz z Krakowa nazwiskiem _ _ _ _ _ _ _ .
					

11

Obejdź kościół, wszystko obejrzyj powoli
i znajdź podziękowania dla św. Andrzeja Boboli.

5

1

Podobno Piotr Bal porzucił kalwińskie życie,
gdy usłyszał za granicą opowieść o tym jezuicie.
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Miejsce na skarb:

Tu proboszcz za _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dzięki składał,
		

®

17

wierząc, że święty ten losem jego władał.

Quest

W oddali cmentarz parafialny, zaraz skręt nań miniesz.
W dom pogrzebowy zmieniono starą świątynię,
powstałą w XIX wieku. A z jakiego narodu
wywodził się ówczesny właściciel Baligrodu?

Ścieżkami dziejów

Wkrótce się dowiesz. Następna odnoga w prawo
to Twoja trasa do nekropolii porośniętej trawą.
Skręcisz drugi raz w prawo, kirkut już przed Tobą.
Znajdź drewnianą tablicę. Kto był ową osobą?

Baligrodu

Baligród należał ongiś do Herscha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
19

W miasteczku przy _ _ _ _ _ synagoga stała,
		

21

9

22

która również się do naszych czasów nie ostała.
W czasie wojny Niemcy macewami ulice brukowali,
około __ z nich przetrwało. Masz? To się chwali.
Przejdź się po cmentarzu, oddając się zadumie.
Który z ludzi wyroki losu zrozumieć umie?
Ten region tętnił życiem narodów rozlicznych,
dziś Bieszczady to świat cichszy, chociaż śliczny.
Wróć do ulicy i na południe, wrócisz do rynku
bez żadnych podpowiedzi, bez pomocy linków.
Odkryłeś hasło i zgadza się w nim wszystko?
Brawo! Pod Urzędem Gminy skarb będzie blisko.
Nie otworzysz go bez kodu. Trzeba głowy:
zsumuj pięć liczb z zagadek cyfrowych
i pomnóż je przez liczbę dzwonów, których brak
w dzwonnicy przy cerkwi. Wynik czytaj wspak.
Odkrywco, przybij pieczęć i przyjmij gratulacje!
Odwiedzaj nasze strony, poznawaj ich atrakcje
i czuj się jak u siebie w Bieszczadów objęciach.
To jak, nie masz jeszcze z czołgiem zdjęcia?

10

Masz już skarb? Graj dalej!
Wejdź na www.questy.org.pl:
• załóż konto i dodaj do niego ten quest
• korzystaj z 600 questów w Polsce
• zdobywaj odznaki questowe
•
@questywyprawyodkrywcow
• pobierz aplikację z questami tutaj =>

®

Zdobywaj odznakę
PTTK Questy –
Wyprawy Odkrywców

Fundacja
Mapa Pasji

4,85
km

iOS

29

Losu, jaki ich spotkał, nikt sobie nie wybiera –
przed wojną w Baligrodzie Żydem był co drugi,
dziś to świat odległy, czas już minął długi.

Android

				

Opracowanie questu i grafiki:
Krzysztof Florys, Anna Jarzębska,
Adam Jarzębski, Fundacja Mapa Pasji

ok.
3 godz.

Tematyka:
Jest to wyprawa po Baligrodzie – od centrum na Wzgórze
Trzech Krzyży i z powrotem – zapoznająca z dziejami tej
historycznej miejscowości.

Gdzie to jest:
Opiekun questu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
info@procarpathia.pl, tel. 17 850 01 81

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018–2030

Baligród leży w Bieszczadach w dolinie Hoczewki, przy drodze wojewódzkiej nr 893.

Jak grać:
Quest jest zawsze dostępną grą terenową. Wystarczy uważnie czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać zagadki, by
otrzymać końcowe hasło do skarbu – pamiątkowej pieczęci.

Miejsce startu:

Przy czołgu w centrum rynku. GPS: 49.336685, 22.286332

Witaj Podróżniku w rzeki Hoczewki dolinie!
Nauczysz się dziś, z czego ta okolica słynie,
poznasz historię i przyjrzysz się przyrodzie.
Ruszaj więc na przygodę w starym Baligrodzie!

Najmłodszy zabity nie dożył osiemnastu lat,

				Baligród

a miał na imię _ _ _ _ _ _ _ . Pożoga ogarnęła świat.

		

Czołg w centrum to radziecki T-34-85,
ten sam co Rudy. Nim zabierzesz się do zdjęć,
czytaj o rodzie Balów, założycielach miasta

Po Salomei Bal- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jej męża ród

Zaraz most ujrzysz, Hoczewkę przejdziesz po nim.
Chcesz wrócić do lat szkolnych? Nikt nie broni!
Już z dala widoczny jest budynek szkoły duży.
Od połowy dziewiętnastego wieku ona służy.

1

objął ten już słynny z targów winnych gród.
Różne ludy tu żyły, pośród nich Bojkowie.
Druga tablica w paru zdaniach o nich opowie.
Domy ich stały na _ _ _ _ _ _ _ _
		

3

16

_ _ _ , taka metoda.

Różne miała adresy, to gmach na jej miarę.
Na rozwidleniu odwrócisz się od szkoły starej,
dalej pójdziesz żółtym i niebieskim szlakiem.
Spodziewałaś(-łeś) się przygody takiej?

Granica między nimi i Łemkami biegła opodal.
Na rozstajach czyjąś śmiercią naznaczonych
nie budowali _ _ _ _ _ _ ani kapliczek zdobionych.
7

12

Wzdłuż drogi krzyżowej, ważąc siły należycie,
dotrzesz do celu – krzyży szukaj na szczycie.
Bo to Wzgórze Trzech Krzyży. Nocą podświetlone
cudną panoramę tych okolic wzbogacają one.

Idź na zachód i stań przed Urzędem Gminy,
po czym zwróć się w stronę dziewiątej godziny.
Wyjdziesz z rynku i na południe, bez skręcania.
Zaraz z prawej kuźnia z 1912 roku się wyłania.

Pod krzyżem na głazie tabliczka i dwie daty,

W środku wyposażenie się zachowało: palenisko,
miech, kowalskie narzędzia. Słowem – wszystko.
Działa tu ekomuzeum, które pokazuje te cuda.
Warto zadzwonić do sołtysa, może wejść się uda.

Zamknął go w lochu na dumnej Klary życzenie.
Jego gryzły szczury, jej nie gryzło sumienie.
Wreszcie Piotr urządził turniej o rękę Klary.
Wygrał Fulko. Krzyk dobył się z lochów starych.

Wśród Romów i Polaków wielu było kowali,
ginące zawody od zapomnienia trzeba ocalić.
Idź dalej, prosto na rozwidleniu pierwszym,
na drugim w lewo. Wystarczy te parę wierszy.
Docierasz do szerokiej drogi o dwóch pasach
i widzisz naprzeciw willę pierwsza klasa.
To „willa notariusza” lub „willa Kuźmakówka”
od lekarza Kuźmaka. Dziś wygląda jak nówka.
Dla doktora Włodzimierza Kuźmaka była zbudowana,
dziś siedziba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jest tu ulokowana.
8

27

Za rzeką willą, na wzniesieniu, nieco z prawej strony
stał ów zamek Balów przez Szwedów zniszczony.
Według legendy Klara, piękna córka Piotra Bala,
odrzucała zaloty każdego, kto się o nią starał.
W końcu pojawił się rycerz, który ją zachwycił,
ale bez wzajemności. Piotr rycerza pochwycił.

25

Przed II wojną światową tu w Baligrodzie
różne nacje i wyznania żyły z sobą w zgodzie:
Polacy, Bojkowie, Romowie i Żydzi.
Ślady tamtych czasów dziś jeszcze widzisz.

i że przez _ _ lat ich zamek warowny wyrastał.
24

14

W skutek walk Rusinów siłą przesiedlono,
cywilnych ofiar wojen powiększając grono...

Więzień wyzwał Fulka do walki. I go pokonał!
Odszedł, choć Klara była zwycięzcy przyrzeczona.
Po zamku stał tam dwór, lecz nie przetrwał wojny.
Miń karczmę, na północ idź krokiem spokojnym.
Zaraz z prawej białą cerkiew ujrzysz przy ulicy.
Miejsce na _ _ _ _ dzwony jest obok, w dzwonnicy.

		

20

4

Wnętrze wciąż w renowacji? To w wojen wyniku.
Obok cerkwi tablica, gdzie znajdziesz _ języków.

Że w 1928 powstała drewniana _ _ _ _ _ _ Ci powiedzą.
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które dzieli
lat. Dwa odległe światy!
Na południowy zachód stąd – wzgórze Manyłowa.
Tam duże żniwo zebrała I wojna światowa.
Ciężkie walki armie Austro-Węgier tu toczyły,
niejeden raz odpierając wraże rosyjskie siły.
Był to rok 1915. Baligród tak został zniszczony,
że stracił status miasta od stuleci niewzruszony.
Czas zejść granią w dół niebieskim szlakiem.
Na Podgłębokim w lewo, za szlaku znakiem.
Przejdziesz Hoczewkę. Cmentarz jest na wprost.
Dwa _ _ _ _ _ _ na pomniku słuszny mają wzrost.
23

18 15

Leżą tu żołnierze drugiej ze światowych wojen.
W stronę centrum Baligrodu skieruj kroki swoje.
Stań przy ceglanym kościele. Ten jest młody,
by obejrzeć go z bliska masz jednak powody.

Do pomnika niech idą, Ci co cerkiew zwiedzą.

Odpowiedz: akt wmurowania od aktu poświęcenia

Stoi za skrzyżowaniem, o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prosi

dzieliło _ dni. Rok 1997 tablica ta wymienia.
Dwieście kroków dalej stary kościół stoi.
By odpowiedzieć na to, nie musisz się troić:
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dla ofiar, których nazwiska od pokoleń głosi.

