O grze
Niniejsza gra wiedzie po najważniejszych miejscach osiedla
Białostoczek, stanowiących jej kulturowe dziedzictwo. Jest też

Czy znacie swoje
osiedle?
Czy
wiecie, jakie kryje
zagadki?
Jaką
ma historię? Jacy
ludzi
tworzyli
kiedyś i tworzą
teraz klimat tego
miejsca?

doskonałą okazją, aby zaprzyjaźnić się z urokliwymi zakątkami
osiedla, skrywającymi bogatą, wartą poznania historię.
Obiekty położone w grze znajdują się na osiedlu Białostoczek w
Białymstoku.

Jak grać?
Aby odgadnąć hasło, należy rozwiąż zagadkę i zadania przy
każdym z 9 miejsc.
Powodzenia!
Organizatorem

gry

jest

Ośrodek

Wspierania Organizacji

Pozarządowych. Prześlij rozwiązanie w dniu 26.07.2022 do
godziny 23.59 na adres norweg@googlegroups.com .

ZAPRASZMY

10 zespołów, które jako pierwsze prześlą hasło krzyżówki,
odpowiedzi związane z zadaniami i zdjęcia z gry otrzymają

na GRĘ OSIEDLOWĄ

niespodziankę.

sąsiedzką, rodzinną, w małych
grupach:

Nieco historii

„Moja ulica, moje osiedle –
Białostoczek!”

Osiedle Białostoczek założono w miejscu wsi, datowanej już od
XVI wieku. Nieco problemów do dziś sprawia jej nazwa. W XVII
wieku miał to być Biały Stok. W XVIII wieku pojawia się na
mapach już Biały Stoczek, który ewoluował w Białystoczek, a
następnie w Białostoczek. Reliktem dawnej wsi Białostoczek jest
dzisiejsza ulica Białostoczek. Biegnie śladem wiejskiej drogi

OSIEDLE BIAŁOSTOCZEK

prowadzącej z Białegostoku w stronę leśniczówki na granicy
Lasu Wesołowskiego i Lasu Pietrasze. Z kolei ulica Zagumienna
wytyczona została w miejscu
gumnami (gospodarstwami).

drogi

za

poszczególnymi

.

Historyczne są dwie linie kolejowe, wydzielające Białostoczek ze
struktury Białegostoku. Od południa osiedle ogranicza
uruchomiony w 1886 roku szlak z Białegostoku do Baranowicz –
przez Waliły i Wołkowysk. Z kolei od północnego zachodu jest to
linia kolei warszawsko-petersburskiej, którą pierwszy pociąg
pojechał w 1862 roku…
autor. A. Kłopotowski
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
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Karta do gry
1
2
3

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 26
Zagadka 1
Stworzyli go w 2018 roku uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 26 wraz z Rafałem
Roskowińskim
Zadanie 1
Jakich
państw
muzyczno-taneczne
tradycje przedstawia „obraz”?
Sfotografuj tutaj swoja grupę

PIERWSZE BLOKI NA OSIEDLU
Zagadka 2
Ulica …………………. , to tutaj w 1977 rozpoczęto
budowę pierwszego bloku na osiedlu. Blok
powstał w technologii wielkiej płyty, w systemie
OWT-67
Zadanie 2
Ustal, który to budynek, jaki jest jego numer
Sfotografuj tutaj swoja grupę

RÓG ULICY BIAŁYSTOCZEK I TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO
Zagadka 3
Dom na rogu dwóch kluczowych ulic osiedla. Parterowy budynek z poddaszem użytkowym, przykład
tzw. białostockiej szkoły muratorskiej. Określenie to dotyczy zabudowań z przełomu XIX i XX wieku
wznoszonych przy użyciu dwubarwnej cegły. Na budynku wyraźna dominacja cegły ………….
Zadanie 3
Ustal kolor dominującej cegły, a także czym jest pokryty dach budynku
Sfotografuj tutaj swoja grupę

4
5
6
7

KOŚCIÓŁ
Zagadka 4
Jego ozdobą jest Drzewo Jessego
Zadanie 4
Ustal na ile konarów rozchodzi się główny pień drzewa. Sfotografuj tutaj swoją grupę

8
9
PKP
Zagadka 5
Dwuprzęsłowa, sklepiona łukowo konstrukcja zbudowana w
latach 50. XX wieku. Budowlę wieńczy ażurowa balustrada z
kartuszami.
Zadanie 5
Znajdź obiekt, zidentyfikuj napisy na obiekcie
Sfotografuj tutaj swoją grupę

ULICA Giżycka, Olecka, Hajnowska…
Zagadka 6
Cześć osiedla, gdzie znajdziemy powojenne wille, utrzymane w duchu modernizmu. Pierwotny charakter zachowało jednak zaledwie kilka z nich.
Ulice w tej części osiedla mają spójne nazewnictwo. To ulice Giżycka, Olecka, Hajnowska, …………………, Siemiatycka, które nazwy wzięły od miast w
północno-wschodniej Polsce. Większość uzyskała je w 1966 roku. Wyjątkiem jest Suwalska (znana już w 1927)
Zadanie 6
Sfotografuj jedną z wilii utrzymaną w duchu modernizmu
Sfotografuj tutaj swoja grupę

SITARSKA
Zagadka 7
W tym budynku wiele się działo od 1922r. Obecnie
mieści się tutaj instytucja imienia założyciela
Ruchu Światło-Życie, którym był ………………
Zadanie 7
Ustal kto był użytkownikiem tego budynku w latach
20.XX wieku
Sfotografuj tutaj swoją grupę

MURAL
UL. BIAŁOSTOCZEK
Zagadka 8
Ustawiony jest na trójkątnej wysepce. Na jego postumencie umieszczona jest data
„1893”. Symbol prośby mieszkańców o zakończenie epidemii cholery, jaka panowała
w tym czasie w powiecie białostockim. Zawieszone na krzyżu figurka Chrystusa oraz
medalion z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i napisem: „Nie opuszczaj nas
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
……………… Królowo Korony Polskiej” są późniejsze
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Zadanie 8
Sfotografuj tutaj swoją grupę

Zagadka 9
Malowidło liczące 300 metrów kwadratowych powierzchni składa się z kilku
elementów. Postacią pierwszoplanową jest oczywiście ksiądz Sopoćko.
Duchowny w lewym ręku trzyma „Dzienniczek” siostry Faustyny Kowalskiej, w
prawym zaś różaniec. Obok wymalowane są ……………………., a także wieża
białostockiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Zadanie 9

JAKO RADNA, RADNY OSIEDLA zmieniłabym, zmieniłbym ……………..
Sfotografuj tutaj swoją grupę

Sfotografuj tutaj swoją grupę

