
Znajdź kamienicę, na której
fasadzie znajduje się element

ze zdjęcia, i napisz, jakie
charakterystyczne detale

znajdują się po obu stronach
wejścia do niej.

Za znanym wszystkim białostoczanom
Pałacem Nowika przy ul. Lipowej 35

kryje się kolejny zabytek. Ile balkonów
znajduje się w elewacji frontowej tej

kamienicy?

@ Autorzy OpenStreetMap

Na ścianie kamienicy przy
ul. Lipowej 31/33 znajduje się 

tablica. Poszukaj na niej odpowiedzi,
kto mieszkał w tym domu

w latach 1919-1941.
 

Odnajdź ukryty za budynkiem 
przy ul. św. Rocha 3 mural. 
Jakie zwierzęta przedstawia 

i ile ich jest?

Przy siedzibie PIK-u znajdziesz folkowe
stojaki na rowery powstałe w ramach akcji
Folk on the Street. Sprawdź w Internecie

i podaj przynajmniej jeden przykład,
co jeszcze powstało w ramach

tej samej akcji.

Niedaleko budynku dawnej szkoły
Tarbut Tora znajdziesz poświęconą jej
tablicę, a na niej tekst zaczynający się

od słów "Kunekzisto de multaj kulturoj...".
W jakim jest języku?

 

W tych budynkach mieści się dom
zakonny Sióstr Misjonarek Świętej
Rodziny. Napisz, komu poświęcone

jest muzeum, które można tam
zwiedzić.

Przy tej kamienicy, przy drzwiach 
od ul. Krakowskiej, znajdują się
dość rzadkie już w Białymstoku

odboje bramne. Policz, ile ich jest,
i zrób im zdjęcie.

 

Tutaj znajdują się budynki
dawnej Misji Barbikańskiej.

Użyj kodu QR i znajdź, kto je
zaprojektował.

Ten drewniany dom przy ul. św. Rocha 4,
wpisany do gminnego rejestru zabytków,
stanowi jeden z przykładów architektury

miejskiej z 2 poł. XIX w. 
Co się w nim teraz znajduje?

W domu przy ul. Krakowskiej 11
w latach 1935-1973 mieszkało

małżeństwo Troczewskich,
wybitnych humanistów

i pedagogów szkół białostockich.
Wpisz ich imiona.

Po lewej stronie wejścia do Pałacu
Nowika jest pomnik postawiony tam
w 2019 r., upamiętniający rocznicę
ustanowienia Wojskowej Komisji

Uzupełnień w Białymstoku. 
Która to rocznica?

Znajdziesz tu pomnik składający się 
z dwóch głazów narzutowych,

poświęcony batalionowi marszowemu
42 pułku piechoty. Gdzie w 1939 r.
batalion zakończył szlak bojowy? 

Na fasadzie kamienicy
znajdź element ze

zdjęcia. Gdzie został
umieszczony?

Użyj kodu QR, by przenieść się
na stronę Białostockie Szlaki.

Wpisz, kto jest autorem ukrytego
w podwórku muralu, oraz odnajdź
nazwy dwóch innych jego dzieł.

Kamienica przy ul. Lipowej 28
jest nietypowa nie tylko dlatego,

że ma elewację frontową od ul. Przejazd.
Wykorzystując Internet, wpisz, jak
nazywają się obramowania okien 

w jej elewacji frontowej.
 

Gmach Lasów Państwowych
miał pierwotnie stać w miejscu,

gdzie kiedyś mieściły się "Plantacje
miejskie". Użyj kodu QR i znajdź,

co tam ostatecznie
wybudowano.
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W Parku im. Jadwigi Dziekońskiej
został również ustawiony głaz

poświęcony jej pamięci. 
Jakie symbole zostały umieszczone 

u góry głazu? Podaj 
przynajmniej jeden.Opracowały: Izabela Szymańska 

Ewa Witkowska


