Nieodkryte

szlaki
Odkryj z nami nieznane skarby
przyrody i tradycji!
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Drodzy czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce specjalny dodatek do gazety „Misja Przyr(g)oda” – „Nieodkryte szlaki”, prezentujący ciekawe
i nieznane dla większości z Was miejsca w Polsce.
O pomoc w przygotowaniu materiałów do niniejszego dodatku poprosiliśmy naszych niezastąpionych reporterów, rozsianych po całym kraju! To uczestnicy projektu „Zielone szkoły
w Parkach Narodowych”, których relacje z wielkiej wyprawy
w Bieszczady, Tatry, do Białowieży, na wyspę Wolin, nad Wigry i nad Biebrzę prezentujemy w numerze 2 naszej gazety.
Tym razem młodzi reporterzy wzięli do ręki notesy, kilka
flamastrów, aparat fotograficzny i wyruszyli w teren, by odkryć
dla Was to, co najciekawsze w ich najbliższej okolicy. Wykazali się przy tym pomysłowością i oryginalnością, bo zaproponowali zwiedzanie miejsca według przygotowanej trasy,
dając do rozwiązania wymyślone przez siebie zagadki. Zasięgnęli „języka” także wśród starszych mieszkańców, którzy podzielili się z nimi wiedzą i opowiedzieli tylko im znane
historie i legendy o wydarzeniach związanych z danym miejscem. Z przyjaciółmi poszukali skarbów, które warto pokazać
światu. Opisali miejsca związane z przyrodą, kulturą i tradycją swojego regionu i swojej miejscowości.
Odkryli przed sobą i przed nami, w jakim pięknym miejscu
mieszkają! Chcemy w tym miejscu im podziękować i pogra-

tulować efektów ciężkiej pracy! W tym specjalnym dodatku
prezentujemy najlepsze materiały reporterów z Ustrzyk Dolnych, Krynek, Zawoi i Birczy.
Gorąco polecamy specjalny dodatek „Nieodkryte szlaki”.
Redakcja Gazety „Misja Przyr(g)oda”
W ramach II etapu programu Fundacji Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej – „Zielone szkoły w Parkach Narodowych”
uczniowie z każdej ze szkół, biorących udział w projekcie mieli
za zadanie przygotowanie pracy projektowej w formie materiału do specjalnego dodatku gazety „Misja Przyr(g)oda”, zatytułowanego „Nieodkryte szklaki”. Tym razem zadaniem uczniów
było zaproponowanie programu zwiedzania – trasy turystycznej po najbliższej okolicy, z zaznaczeniem od pięciu do ośmiu
miejsc związanych z przyrodą, kulturą i tradycją regionu. Do pracy uczniowie dołączyli mapę trasy z zaznaczonymi miejscami
godnymi odwiedzenia, zdjęcia tych miejsc, ich opis itp. Forma
zwiedzania i przebieg trasy były dowolne.
Każda z prac wzięła udział w konkursie „Nieodkryte szlaki”. Liczyła się kreatywność i oryginalność, a także poziom merytoryczny pracy i forma prezentacji. Przesłane prace zostały
ocenione przez komisję konkursową, która wyłoniła zwycięzcę i przyznała trzy wyróżnienia.

Laureatami konkursu zostali uczniowie:
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych
za projekt „Zielone Ustrzyki – od orła do młyna”
Wyróżnienia otrzymali uczniowie
(kolejność alfabetyczna) z:
– Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Birczy
(woj. podkarpackie),
za projekt „Na tropie modraszka”;
– Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych
w Krynkach (woj. podlaskie) za projekt
„Wszystkie drogi prowadzą do…,
czyli na kryńskich ścieżkach”;
– Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Rafała Kalinowskiego
w Zawoi Przysłop (woj. małopolskie) za projekt
„Przysłopskie skarby natury i kultury”.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim
uczestnikom dziękujemy!
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Ustrzyki Dolne

drogę w Bieszczady Ci otworzą
Gmina Ustrzyki Dolne, do zwiedzania której zapraszają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych,
autorzy zwycięskiego questu, prowadzeni przez nauczycielkę przyrody, panią Klaudię Prędki, jest gminą miejskowiejską w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, na południowym-wschodzie Polski.
Głównymi zabytkami tego malowniczego regionu są rozsiane po wielu wioskach drewniane cerkiewki głównie z XVIIIXIX wieku.
Miasto Ustrzyki Dolne, siedziba gminy, położone jest w dolinie rzeki Strwiąż, która – jako jedyna w Polsce – niesie swoje
wody do Dniestru. Do atrakcji turystycznych miasta i gminy zaliczyć należy m.in.: neogotycki kościół rzymskokatolicki z lat 19091911 pw. Matki Boskiej Królowej Polski, w którym znajduje się
ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem z II poł. XVII wieku. Warto
obejrzeć murowaną cerkiew greckokatolicką z 1874 r. i kościół
parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (sanktuarium Matki Boskiej
Bieszczadzkiej) z 1743 r.
Niereligijnym zabytkiem jest stacja kolejowa z 1872 r.,
a pomnik Orzeł poświęcony jest pamięci żołnierzy polskich
walczących za ojczyznę na różnych frontach. Turyści chętnie

Co to jest quest i questing?
W niemal dosłownym tłumaczeniu „questing”
oznacza narrację przewodnika, jego opowiadanie,
które zwykle towarzyszy turystom przy zwiedzaniu. W Polsce upowszechniło się pojęcie, że quest
to turystyka z zagadkami. Celem questingu jest
wskazywanie wyjątkowych miejsc wyróżniających
się krajobrazem, przyrodą lub dziedzictwem kulturowym, a także rozwijanie poczucia tożsamości mieszkańców z ich regionem poprzez szukanie
wyjątkowości w zupełnie zwyczajnych miejscach.
To jedna z najpopularniejszych obecnie metod promocji regionów lub obiektów, wykorzystująca starożytną zasadę: „uczyć bawiąc”.
Quest to skrzyżowanie podchodów i harcerskiego biegu patrolowego z grą miejską. Jest to zabawa

odwiedzają miejscowe Muzeum Przyrodnicze, które gromadzi wiele cennych eksponatów fauny i flory Bieszczadów. Podobnie rzecz ma się z Muzeum Młynarstwa i Wsi, w którym
można zobaczyć urządzenia do mielenia zboża oraz liczne maszyny i narzędzia służące do uprawy ziemi, czyszczenia i młócenia zboża oraz mielenia ziarna.
W mieście można wypocząć w cieniu 200-letniej lipy
rosnącej przy budynku ZSP nr 1 lub w parku Pod Dębami
– miejscu wielu imprez kulturalnych.
Ustrzyki Dolne leżą przy drodze krajowej nr 84, między
Leskiem a granicą państwa w Krościenku.
Uczniowie zapraszają do pieszej wyprawy w formie questu, którego trasa rozpoczyna się przy pomniku Orła a kończy przy Muzeum Młynarstwa i Wsi.

turystyczna ściśle związana z konkretnymi miejscami i ma przez to funkcje edukacyjne. Bardzo często
wytyczone trasy i tropy prowadzą np. do zapieczętowanych kopert, a nawet skrzyń, a ich odnajdywanie przypomina poszukiwanie skarbów. Oficjalna
polska strona questingu: http://questing.pl/
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W USTRZYKACH DOLNYCH

Opieka pedagogiczna: Klaudia Prędki

Zielone Ustrzyki
– od orła do młyna

Autorzy zwycięskiego projektu zapraszają na pieszą wyprawę w formie questu, polegającego na odnajdywaniu
wskazanych na mapie punktów, rozwiązywaniu zadań zagadek, odgadywaniu haseł i znajdowaniu dalszej drogi. Pomagają w tym wiersze i specjalne wizytówki. Trasa turystycznego questu opracowanego przez uczniów liczy siedem
przystanków. Rozpoczyna się przy pomniku z orłem, a kończy przy Muzeum Młynarstwa i Wsi. W wierszach niektóre
litery zastąpiono cyframi. Pomoże to w odgadnięciu hasła końcowego i znalezieniu skarbu

działalność naukową, dydaktyczną oraz muzealną.
Znajdują się tu ekspozycje stałe: Bieszczady dawniej i dziś; Biologia i systematyka
świata zwierząt; Wybrane zagadnienia z paleontologii; Geologia Bieszczadów na tle Karpat; Geomorfologia, hydrologia, klimat i gleby
Bieszczadów; Plan ochrony Bieszczadzkiego
Parku Narodowego i otuliny; Flora i zbiorowiska roślinne oraz fauna Bieszczadów.
W budynku muzeum znajduje się Klub
Przyjaciół Bieszczadów, w którym można
obejrzeć filmy przyrodnicze oraz kupić sło-

Quest uczniów
z Ustrzyk Dolnych
Przy pomniku zatem stoisz,
Drogi krętej się nie boisz.
Woda z ziemi tryska z lewa,
Idź tam szybko, omiń drzewa.
Kilka schodów przemierz śmiało,
Na deptaku jesteś – brawo!.
Idź ku górze choćby wiało,
Skrzyżowanie, skręcaj w prawo.
Jest budynek, w nim mieszkają
Niedźwiedź, 1ysie, kuna, wilki.
Na turystów tu czekają
I w Bieszczady zapraszają.
Droga wiedzie wzdłuż ulicy
Prowadzi Cię do nowej kamienicy.
Tutaj w prawo proszę skręć,
Choć na lody masz już chęć.
Ulicą Szkolną idź w lewo i w dół.
Do skrzyżowania pieszo, bez kół.
Już cerkwi wieżę z daleka widać.
A może d2wonu głos także słychać.
Tu przychodzili mieszkańcy miasta
Dawniej (XIX) i dzisiaj tak tu się dzieje
Modlą się wspólnie, pieśni śpiewają
Grekokatolikami ich nazywają.
Zrobione zdjęcie, skręcaj więc w prawo,
Ciasną alejką wędruj czym prędzej
Miniesz lic3um zobaczysz więcej.
Na drodze głównej, w lewo, na moście.
W dole jest rzeka dość osobliwa
Płynie i płynie, Strwiąż się nazywa.
Niesie swe wody aż za granicę.
Idź dalej prosto, nie przez ulicę.
Śmiało jest szkoła, a przy niej drzewa.
Wiele tam ptaków wesoło śpiewa.
Jedno z nich wielkie i rozłożyste
To 4tara lipa, to oczywiste
Eugeniusz Waniek mieszkał tu blisko.
Zapach natury ścielił się nisko.
Potem wyjechał i żył w Krakowie.
Czy lipa wszystko nam to opowie?
Idź zatem dalej, prosto, krok żwawy.
Na skrzyżowaniu widok ciekawy.
Kolej i stacja, kościół, w rozbudowie
Na lewo park Pod Dębami tak to się zowie.
Zejdź stromo na dół, tam most na prawo.
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Miejsce szerokie służy zabawom
Dawniej i dzisiaj są tam fes5yny
Na górze były kiedyś ruiny
Starego dworu państwa Ustrzyckich.
W parku pomniki witają wszystkich.
To wielkie dęby szumią swe pieśni
Dają schronienie zwierzętom leśnym.
Przez pa6k przejdź wolno i ciesz się chwilą
Niech liczne dróżki Cię nie pomylą.
Idź z biegiem rzeki po lewym brzegu
Wzdłuż stromej skarpy, wolno bez biegu.
(prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności, ponieważ brzeg jest wąski)
Na drugą stronę przejdź śmiało kładką
Niech to nie będzie trudna zagadką.
Idź prosto, prosto do głównej drogi.
Ostrożnie w prawo, niech niosą nogi.
Znów skrzyżowanie, teraz którędy?
W lewo po 7ebrze, nie czas na błędy.
Idź prosto proszę Fabryczną ulicą
Mijane domy niech Cię zachwycą.
Gdy miniesz nasyp a na nim tory
Popatrz na prawo, tam młyn jest stary.
W młynie muzeum, w nim ekspon8ty
Związane z mąką i ze starej chaty.
Zabawy finał, tu się żegnamy
Hasło końcowe już całe mamy.
Przy wejściu zobacz, stoi kołyska
W niej pieczęć skryta, rzecz oczywista.
Hasło końcowe:
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Najciekawsze miejsca
na trasie questu
Muzeum
Bieszczadzkiego
Parku
Narodowego
Początki muzeum
sięgają 1968 r., kiedy
z inicjatywy Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum
Fauny Bieszczadzkiej

i miejscowych myśliwych rozpoczęto gromadzenie eksponatów przyrodniczych. W 1974 r.
przystąpiono do budowy nowego obiektu, którego otwarcie
nastąpiło po dwunastu latach.
W 1991 r. muzeum zostało przekazane Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu. Na jego bazie
powstał Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN, który prowadzi

dycze i napoje. Odbywają się tu wieczorki
autorskie, spotkania i konferencje. Funkcjonuje również Informacja Turystyczna Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Od wielu lat
w lipcowe i sierpniowe piątki o godz. 18.00,
w ramach „Wakacyjnych spotkań z przyrodą”, odbywają się bezpłatne prelekcje przyrodnicze z przezroczami.

Muzeum Młynarstwa i Wsi
w Ustrzykach Dolnych
Muzeum Młynarstwa i Wsi jest jedynym
takim obiektem w południowej części Polski, co decyduje o jego atrakcyjności. Jest

Lipa ta rosła przy domu rodziny Wańków.
Eugeniusz Waniek to urodzony 28 października 1906 roku w Ustrzykach Dolnych, zmarł
19 kwietnia 2009 roku w Krakowie artysta
– malarz, rysownik, pedagog, scenograf, wykonawca i twórca polichromii kościelnych.

ono znakomicie położone, ponieważ znajduje się przy drodze prowadzącej do najbardziej
znanych miejsc w Bieszczadach.
Ustrzycki młyn parowy powstał w 1925 r. i przeznaczony
był przede wszystkim do produkcji wysokogatunkowej
białej mąki, wówczas znacznie droższej od powszechnie używanej zwykłej mąki.
W młynie w Ustrzykach Dolnych, w którym obecnie znajduje się muzeum, udostępniono
do zwiedzania cztery kondygnacje o pow. 1100 m kw.
Na każdym poziomie znajdują się maszyny i urządzenia
do mielenia zboża, w tym zabytki z XIX wieku.
Uzupełnienie ekspozycji
wewnętrznej stanowi wystawa plenerowa.Wokół budynku
muzeum można oglądać wiele maszyn i narzędzi służących
do uprawy ziemi, czyszczenia
i młócenia zboża oraz mielenia ziarna.
Budynek młyna w dobrym stanie przetrwał wojnę
i sześcioletnią przynależność
do Związku Radzieckiego.
Jednak kiedy do Ustrzyk przybyli nowi osadnicy, nie zastali
w młynie ani jednej maszyny.
Z tego powodu zakład miał
dwuletnią przerwę, podczas
której kompletowano urządzenia niezbędne do wznowienia pracy.
W młynie znajduje się też bar.

Pomnik przyrody – lipa
Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos L.),
rodzina: Lipowate (Tiliaceae). Wysokość:
około 15 m. Wiek oszacowany: ok. 200 lat.
Liście spodem jaśniejsze z pęczkiem białawych włosków w kątach nerwów. Kwiaty
bladożółte, zebrane w dwu- a nawet pięciokwiatowe kwiatostany. Owocem lipy są
drobne orzechy. Jest rośliną leczniczą i nektarodajną.
Adresy szkół, w których można zdobyć dodatkowe
informacje, podajemy na ostatniej stronie.

W okresie 1932–1934 związany był z I Grupą
Krakowską. Jego prace znajdują się w wielu
muzeach w kraju i za granicą.
Olaf Zdziebko, Kuba Pereślucha

Rzeka Strwiąż
Strwiąż (ukr. Стривігор – Strywihor)
– rzeka w południowo-wschodniej Polsce
i na zachodniej Ukrainie, w dorzeczu Dniestru (zlewisko Morza Czarnego). Długość rzeki mierzona od źródła do granicy z Ukrainą
wynosi 16,5 km. Długość całkowita 94 km,
powierzchnia zlewni – 955 km kw., z tego
193 km kw. w Polsce. Źródła rzeki znajdują
się w Polsce, w Górach Sanocko-Turczańskich,
w okolicach Ustrzyk Dolnych, na wysokości

640 m n.p.m., poniżej kulminacji Wielkiego
Króla. Płynie na północny wschód, w okolicach
Sambora wypływa na teren Kotliny Naddniestrzańskiej. Przyjmuje swój największy dopływ Błażiwkę, skręca na południowy wschód
i w okolicy wsi Chłopczyci. Strwiąż jest dopływem Dniestru i – jako jedyna w Polsce – uchodzi z nim do Morza Czarnego.
Autorzy tekstów i zdjęć z Ustrzyk Dolnych:
Agnieszka Urban, Kinga Miszczak,
Sabina Lizis, Olaf Zdziebko
i Jakub Pereślucha
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GIMNAZJUM NR 1 W BIRCZY

Na tropie modraszka
Bircza to wieś (do roku 1934 miasto) położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, na Pogórzu
Przemyskim. Siedziba gminy Bircza. Przez miejscowość przepływa niewielka rzeka Stupnica, dopływ Sanu oraz Korzonka koło Hiszpana Do zwiedzania Birczy zapraszają uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy.

Quest
Na trasie naszego questu znajdują
się najciekawsze miejsca Birczy i okolicy, m.in. kościół, nowa hala i kapliczka. Mamy nadzieję, że wymyślona
przez nas trasa stanie się stałą lokalną
atrakcją turystyczną i pomoże w poznaniu nieodkrytych terenów. Jednocześnie jest to naszym zdaniem
sposób na miłe i ciekawe spędzenie
czasu. Wędrując po Birczy i okolicy
można posłuchać śpiewu ptaków, ob-

serwować różne rośliny i zwierzęta.
Jednak głównym celem jest spotkanie modraszka.
Dlaczego postanowiliśmy pójść
tropem tego motyla? Bo modraszek
to bardzo rzadki gatunek. W kraju
żyje na zaledwie dziesięciu stanowiskach, od Pienin po Beskid i pogranicze Bieszczadów. W Birczy podążymy
tropem modraszka srebroplamka.
Na trasie questu wyznaczyliśmy
dziewięć punktów i przygotowaliśmy
siedem wizytówek. Charakterystyczne punkty można odnaleźć posługując się mapą i kompasem. Piesza
wędrówka naszą trasą zajmuje ok.
90 minut, ale zapewniamy, że czas
ten minie bardzo szybko, przyjemnie i pożytecznie.
Kamila Maculak, Klaudia
Sadzikowska, Kamila
Michałkiewicz

Krótka historia miejscowości
– Bircza w pigułce
Bircza jest najwcześniej wymienianą w zachowanych materiałach historycznych osadą
w dorzeczu Stupnicy. W 1418 r. właścicielami
osady byli Iwanko i Łukasz. Wtedy również
po raz pierwszy pojawiła się nazwa Bircza, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Pochodzenie tej nazw tłumaczy się w dwojaki sposób.
Według jednych pochodzi ona od węgierskiego słowa birka – czyli owca. Według drugich
pochodzi od pojęcia bier – (dzisiaj w słowie
„wzbierać”), co wiąże się z rzeką Stupnicą.
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im ks. prałata płk.
Tadeusza Dłubacza w Birczy zostało wybudowane jeszcze przed wojną. Dyrektorem ówczesnej
Szkoły Powszechnej był Zygmunt Kusiak, który
w randze porucznika dostał się we wrześniu 1939 r.
do sowieckiej niewoli i został wywieziony do Starobielska. W kwietniu 1940 r. został zamordowany w Charkowie strzałem w tył głowy. Obok
szkoły posadzono dąb poświecony jego pamięci. Od 2001 r. budynek pełni funkcję gimnazjum.
Znajdujesz się we wsi
Co tysiąc głów mieści.
Na pewno się nie zgubisz
I miejsce to polubisz.

jest murowany, trzynawowy, w stylu neoromańskim. Powstał według projektu Stanisława
Majewskiego z Przemyśla. Na wyposażeniu
kościoła jest pięć zabytkowych późnobarokowych ołtarzy przeniesionych ze starego kościoła. Jego konsekracji w roku 1937 dokonał
ks. bp. Wojciech Tomaka. Świątynia posiada
również organy 22 głosowe zbudowane w latach 1957–1962 przez Bronisława Kantelberka.

Opieka pedagogiczna: Barbara Kropieniewicz

Koło plebanii kościół stoi piękny,
Wszędzie kolorowo, nikt nie jest smętny.
Żółta plebania, w niej księża mieszkają,
A koło plebanii dzieci rozrabiają.
Za płotkiem ogród pełen kwiatów,
Do kościoła prowadzą wszystkie
drogi z miasta
A z plebanii unosi się piękny
zapach ciasta.
I tak na koniec wiersz się kończy rymem,
Aby o naszym kościele wieść nie poszła
z dymem

Aleja dębowych drzew
Gdy ptaki skończą koncert,
Przyświeci ładnie słońce,
Gdy pójdziesz trasą naszą,
To dęby się pokażą,
Czy zdołasz mi uwierzyć, że
Jest tam pełno dębowych żołnierzy
Katarzyna Burdziak, Aleksandra
Buczyńska, Agnieszka Lemczyk

Wiktoria Kozioł, Kamila Zelwak,
Joanna Kościółek

Nagle zaatakowała ją wataha wygłodniałych
wilków. Zjadły one to dziecko, a mieszkańcy
na pamiątkę tego wydarzenia postawili ten
oto krzyż w miejscu tragedii.

Przydrożny krzyż
Przydrożny krzyż to historii znak.
Od wieków świadek wiary,
pamięci i tragedii.
Otulony płaszczem wysokich drzew
nad rzek i fliszów stoi tle.
Rozpostarte ramiona,
ozdobione srebrzystą pajęczyną,
wydają się,
wskazywać drogę, błogosławić.

Przydrożny krzyż i flisz karpacki
Dawno, dawno temu, gdy w Birczy istniała jeszcze wielka wioska, tu gdzie teraz stoi
ten krzyż prowadziła droga przez las. Pewnego razu szła tamtędy mała dziewczynka.

Flisz karpacki, widoczny nad brzegiem potoku, świadczy o tym, że kiedyś był tu ocean.
Elżbieta Pankiewicz, Patrycja Pajączek,
Dorota Pankiewicz, Monika Kolanko

Gimnazjum, chociaż stare,
To dalej wytrzymałe.
Tu zwiedzanie zaczynamy
A później odpoczywamy.
Oliwia Mliczek, Alicja Kozłowska,
Wojciech Brzeżawski

Kościół św. Stanisława Kostki
w Birczy
Mieści się on w Birczy na ul. Jana Pawła
II. Parafia została prawdopodobnie erygowana
w połowie XV wieku w Boguszówce. Uposażenie kościoła powiększył w roku 1643 Andrzej
Konstanty Birecki, dziedzic Birczy. Początkowo był to kościół drewniany. Obecny kościół
parafialny wybudowany w latach 1921–1930

Pałac w Birczy
Znajduje się na zamkowym wzgórzu
na wschód od centrum Birczy. Wzgórze oddzielone było od miasteczka wąwozem, którego dnem przepływa potok (bez nazwy),
dopływ Korzonki.
Pierwsza wzmianka o zamku w Birczy pochodzi z I poł. XVIII wieku, przypuszcza się
jednak, że jedną z pierwszych budowli był
bastionowy dwór obronny Bireckich z przełomu XVI i XVII wieku. W pierwszej połowie
XVIII wieku znajdował się tutaj drewniany,
podpiwniczony, kryty gontem zamek należący do rodziny Błońskich. Na przełomie XVIII
i XIX wieku został własnością Humnickich.
W latach siedemdziesiątych znajdowała się
tu szkoła z internatem.
Jan Hnat, Hubert Szelewa,
Rafał Stadnik, Grzegorz Łabiak, Emil Samet
Mapę narysował Paweł Przeszło
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Adresy szkół, w których można zdobyć dodatkowe
informacje, podajemy na ostatniej stronie.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYNKACH
Opieka pedagogiczna: Renata Makar

Wszystkie drogi prowadzą do…,
czyli na kryńskich ścieżkach
Gmina Krynki położona jest na południowo-wschodnim krańcu powiatu sokólskiego, w województwie podlaskim.
Siedzibą gminy jest miasto Krynki, leżące nad Krynką, lewym dopływie Świsłoczy, która jest granicą polsko-białoruską. Część lasów gminy wchodzi w skład Puszczy Knyszyńskiej. Nazwa miasta, do zwiedzenia którego zapraszają
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krynkach, wywodzi się prawdopodobnie od słowa „krynica”, czyli źródło.
Mieszkam w Krynkach, mieście małym,
znanym w województwie całym.
Jest nas prawie trzy tysiące,
razem z każdym małym brzdącem.
Źródło, rzeka, staw wędkarski,
a w pobliżu – Szlak Tatarski.
Zabytki, ładne pejzaże
dla turystów na wojaże.
Kościół, cerkiew i Stary Park.
W czwartek na rynku duży targ.
Stare bruki i ruiny,
w podstawówce cud dziewczyny.
Wielkich lasów jest bez liku,
latem grzybów moc w koszyku.
Dla spragnionych woda „Krynka”,
która jest jak witaminka.
Dużo osób nas odwiedza
i zabytki nasze zwiedza.
Wszystko tutaj piękne mamy,
do nas gości zapraszamy.

Krynki to jedno z najstarszych miast
Podlasia. W 1429 roku został tu zbudowany
dwór książęcy na trasie z Krakowa do Grodna. Pięć lat później w owym dworze miało
miejsce ważne spotkanie króla Polski Władysława Jagiełły z wielkim księciem litewskim
Zygmuntem Kiejstutowiczem, podczas którego nastąpiło wznowienie unii polsko-litewskiej. W 1509 roku król Zygmunt Stary lokował
tu miasto i nadał Krynkom herb.
Na trasę swojego questu uczniowie z Krynek, którymi opiekowała się pani Renata Makar, wybrali miejsca ciekawe, intrygujące,
urokliwe i, jak napisali, nierzadko zapomniane,
niedocenione nawet przez miejscową ludność.
Czas przejścia trasy questu wynosi 90 minut.
Na pokonywanej (z mapą!) trasie należy rozwiązać osiem wierszowanych zagadek,
wpisać odpowiedzi do kratek, a jedna z liter
odpowiedzi – kolorowa – jest literą do hasła
końcowego. Dzięki niemu znajdziemy drogę do skarbu. Z konieczności możemy pokazać tylko skrócone wersje kryńskich zagadek.
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Nic na temat parku Ci nie powiedziałem.
A więc podejdź parę kroków,
Zobaczysz w prawo dróżkę,
A za nią park kryjący wiele mroków.

ZAGADKA 4
Przez mostek na rzeczce wiedzie droga
A gdy przejdzie po nim Twoja noga
(…) Ujrzysz spichlerza pozostałości
Tu dwór de Virionów prosił gości.

ZAGADKA 1
Wzniesiona na żydowskiej dzielnicy,
Pełniła dawniej funkcję bożnicy.
I Kaukaski Beth Midrasz się zwała
Półokrągłe okna, gzymsy posiadała.
W czasie wojny została zniszczona
Współcześnie na kino przerobiona.
(…)
Na końcu ulicy zejdź z górki, skręć w lewo,
A ujrzysz nieopodal czerwony dom
pisarza znanego.

(…) Dotarłeś do kapliczki? – Idziesz
dobrą drogą.
Słuchaj moich wskazówek, na pewno
Ci pomogą.
Podnieś głowę do góry. Na słupie po lewej
stronie
Widnieje olbrzymie gniazdo.

ZAGADKA 5

ZAGADKA 7
I tu Cię czeka nowe zadanie,
poniżej wpisz jego rozwiązanie.
(ile jest ulic odchodzących od ronda)
Podążaj dalej Legionową,
Później Grodzieńską ruszaj śmiało,
Aż znajdziesz urokliwy domek
Tajemnic w nim niemało.

Kto w Krynkach buduje swe domy?
Kto się troszczy o swe dzieci i żony?
Ich drogi do nas co roku prowadzą,
Wiedzą, że Krynki schronienie im dadzą.
Dwanaście gniazd u nas wybudowały,
Warto je obejrzeć, bo widok wspaniały.
(odgadnij, jaki to ptak?)
(…) Doszedłeś do rozstaju dróg,
A zatem rusz głową – zapewne wybrałeś
drogę środkową.
Na końcu tej ulicy lekko w lewo skręć
(…) Uwaga! Nieopodal słychać szum
wartkiej wody
Płynie z dziwacznej rury i daje
moc ochłody.

ZAGADKA 8

ZAGADKA 6

ZAGADKA 2
Lecz zagadka nie jest o starym parku,
Lecz o jego małym, zabawnym mieszkańcu:
(…) Mieszkają sobie nad strumieniami
I dobrze się czują nad bagnami.
Z dorzecza Niemna do nas przybyły
W Krynkach żeremia sobie zrobiły
Te zwierzęta są bardzo chronione,
A oglądanie fos dozwolone!

Pisarzem Obojga Narodów jest nazywany,
Za zasługi dla kultury światowej
był nagradzany.
W jego magicznym domu wybitni
ludzie gościli,
Literaturę polską i białoruską na cały
świat sławili.
Tworzył filozoficzne miniatury
sokratkami zwane,
Które jakże wzorcową poetycką prozą
były pisane.
Na ulicy Sokólskiej jego domu otwarte
są bramy.
A w progu Villa Sokrates
nazwisko poznamy.
Idź w lewo szeroką ulicą (…)
W dół maszeruj raźnym krokiem,
(…) Na parkingu w prawo skręć
Widzisz plac zabaw – pobaw się, jeśli
masz chęć!
(…) Teraz idź w stronę kościoła
(…) Minąłeś w Krynkach
najstarsze drzewo!
Naprzeciw dzwonnicy rośnie

Woda zdrowa, smaczna, doskonała!
Wypija ją nasza ludność cała.
(…) Od czasów Jagiełły woda leci.
Jej legendę znają wszystkie dzieci.
Ty też wody pragniesz, mój Kolego?
Udaj się na Graniczną, nic prostszego!
Czeka na Ciebie nowe wyzwanieZadaj „miejscowemu” jedno pytanie:

(…) Teraz z parku wracamy kolego z koleżanką,
Musimy się znowu znaleźć pod
kościoła bramką.
Nie kieruj się drogą starą,
Idź ulicą Nową – dla Ciebie nieznaną.

(…) Niech wiatr przed siebie Cię wieje,
A teraz wejdź na Szkolną Aleję.
Widzisz żółto-zielony budynek?
Tam czeka na Ciebie upominek!
Nasz Quest był może zbyt okazały
Przeszedł go jednak śmiałek wytrwały.
Dziękujemy Ci za miłe zwiedzanie
Myślimy, że wspomnienie w głowie Ci zostanie.

ZAGADKA 3
Wyrosła dorodna, bo ma więcej niż sto lat,
Widziała niejeden kryńskiej historii ślad.
Pamięta czasy podkomorzego Jana de Viriona
U jej boku dzwonnica została postawiona.
Znane jej są losy żydowskiej ludności,
Która kiedyś zamieszkiwała nasze włości.
Dziś jak u Kochanowskiego turystów zaprasza.
Daje cień, ukojenie i miód dla księdza Tomasza.
(Jaką nazwę nosi to drzewo?)
Oj, przepraszam! Zapomniałem!

Nie wiem, drodzy turyści,
czy o tym wiecie,
W Krynkach dom w stylu
karaimskim znajdziecie.
Takie chaty aż trzy okna w ścianie szczytowej
mają
Które dla Boga, dla króla i siebie
szeroko otwierają.
Karaimów na Litwę książę Witold sprowadził
Wzdłuż granic Wielkiego Księstwa osadził.
Ich tradycja do nas również szybko zawitała
Stawiano karaimskie chaty – jedna
u nas przetrwała.
Ostatniej zagadki znajdź rozwiązanie,
A gdy już trafnie odpowiesz na nie,
Wszystkie literki z trasy zebrane
I w odpowiednie miejsca wpisane
Dadzą Ci hasło upragnione
I przejście Questu zakończone.
(…) Jak dawniej zawód taki zwano,
Że zbożem, wódką handlowano,
Mięsem, różnymi towarami?

Jak to miejsce się nazywa,
Które cudną wodę skrywa?
(…) W górę Garbarską, mijasz Gminę,
Wchodzisz na rondo, z którego ruszyłeś.

Hasło:
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Adresy szkół, w których można zdobyć dodatkowe
informacje, podajemy na ostatniej stronie.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ZAWOI PRZYSŁOP
Opieka pedagogiczna: Mariusz Zasadziński

Przysłopskie skarby
natury i kultury

Wyróżniony projekt przysłali uczniowie z Zawoi Przysłop, typowego dla beskidzkiej wsi przysiółka, malowniczo położonego w Paśmie Jałowieckim Beskidu Żywieckiego na terenie gmin: Zawoi, Stryszawy i Makowa Podhalańskiego. Można tu jeszcze spotkać stare drewniane domy, piwniczki, studnie i przydrożne kapliczki. W tym niezwykłym
miejscu wytwarza się szachy dla trzech graczy. Zawoja Przysłop znana jest też z wyrobów bednarskich i zabawek
z drewna.
Przysłop to typowy dla beskidzkiej wsi
przysiółek malowniczo położony w Paśmie
Jałowieckim Beskidu Żywieckiego na terenie gmin: Zawoi, Stryszawy i Makowa Podhalańskiego. Można tu jeszcze spotkać stare
drewniane domy, piwniczki, studnie i przydrożne kapliczki. W tym niezwykłym miejscu wytwarza się szachy dla trzech graczy.
Zawoja Przysłop znana jest też z wyrobów
bednarskich i zabawek z drewna.
Do Przysłopia można dojechać autem,
autobusem (busem) lub rowerem – z Makowa Podhalańskiego i Suchej Beskidzkiej.
Wytrawni turyści mogą dojść pieszo z Suchej Beskidzkiej, Zawoi Centrum, Zawoi Gołyni, Zawoi Gawły i ze stacji PKP w Hucisku.

pnia 4,6 m, a średnica rozłożonej korony z liśćmi wynosi 20 m. Drzewo tworzą cztery grube pnie zrośnięte ze sobą. Stara lipa rośnie
przy chacie pana Władysława Malczewskiego.
Dom z drewnianych bali zbudowano w 1890
roku. Warto do niego zajrzeć, by dowiedzieć
się, jak wyglądało życie ponad 100 lat temu.

Quest

W przysiółku Morawy mieszka w 80-letnim drewnianym domu rzeźbiarz Edward
Morawa. Ulubionym tematem jego prac są
zwierzęta. Tworzy też płaskorzeźby o tematyce religijnej. Innym zajęciem pana Edwarda jest praca w kuźni.
Stoi tutaj murowana z kamienia kapliczka pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Wiąże się z nią ciekawa legenda o duchu
pewnego księdza. Zapytajcie o nią uczniów
z Zawoi Przysłop.

Wędrówki z małymi odkrywcami
po Przysłopiu to niezwykle barwna opowieść pełna legend, starych bajd, a także
niezwykle interesujących informacji. Pokonując trasę warto mieć ze sobą kompas, lornetkę oraz mapy Gminy Zawoja
i questu. Przyda się także lupa.
Podczas trzygodzinnej wędrówki należy szukać określonych miejsc. Litery
wskazane w odpowiedziach na zagadki
pozwolą na odgadnięcie 21-literowego
hasła. Ujawni ono miejsce schowanego skarbu.
Dobrze byłoby mieć GPS lub smartfona z nawigacją. Uczniowie z Zawoi
Przysłopia określili bowiem punkty
swojego questu z niebywałą dokładnością, np. GPS skarbu to według nich
N 49.692519, E 19.574327, wysokość:
720 m n.p.m.

Zagadka
Jaka roślina rośnie na korze wierzby?
Opracowali:
Krystian Morawa
i Kamil Toczek

Zagadka

odkrywka fliszu karpackiego, zbudowanego
ze skał osadowych, głównie piaskowca i łupków. Wyraźnie widać tu układ warstwowy
skał, które powstały na dnie dawnego morza ze zwietrzeliny spłukiwanej i zsuwającej
się do wody. Następnie zostały wypiętrzone na powierzchnię Ziemi w wyniku ruchów
górotwórczych. Z takich skał zbudowane są
wszystkie wzniesienia, które nas otaczają.
W pobliskim lesie przy trasie wędrówki
znajduje się babrzysko, czyli błotne kąpielisko dzików i jeleni, zwane także „brochowiskiem”. Babrzysko jest oznaczone
na mapce wędrówki.

Zagadka

Jaka góra znajduje się na południe od starej lipy?

Rzeźbiarz

Wiatrak

sokości, 2,20 m w obwodzie, a spróchniały
środek ma 50 cm. Kora wierzby porośnięta
jest mchem, porostami i glonami. W pobliżu wierzby występuje wiele gatunków roślin leczniczych. Nieopodal, pod kapliczką
na rozwidleniu dróg, znajduje się źródełko
z orzeźwiającą wodą.

Z jakiej skały zbudowane są okoliczne góry?

Opracowali: Marzena Spyrka
i Michał Basiura
Opracowali: Anita Dudek i Mikołaj Janik

Mrowisko
Gniazdo mrówki ćmawej zlokalizowane jest przy drodze obok kapliczki w pobliżu Klasztoru Karmelitów Bosych w Zawoi
Zakamień. Kopiec mrowiska ma metr wysokości, trzy metry długości i dwa metry szerokości. Mrówki polują na drobne zwierzęta
bezkręgowe, głównie gąsienice zjadające liście drzew. Duże mrowisko może w ciągu
jednego dnia zebrać aż 20 do 100 tysięcy
owadów, chroniąc przed szkodnikami ponad hektar lasu! Mrowisk nie wolno niszczyć!

Zagadka
Głowa jakiego zwierzęcia została wyrzeźbiona na chacie rzeźbiarza?

Zagadka
Jaki obiekt sakralny znajduje się blisko mrowiska?

Opracowali:
Natalia Toczek
i Dorota Spyrka

Zagadka
Wiatr wprowadza w ruch elektrownię
wiatrową. Jaki to rodzaj energii?

Opracowali: Michał i Gabriel Świtek

Lisia Dziura
To niewielkie wzniesienie w przysiółku Zaborem usypane z kamieni i piasku, porośnięte
krzewami i drzewami, w której znajduje się wiele otworów. Położone jest na północny wschód
od elektrowni wiatrowej. Legenda głosi, że zbójnicy ukryli tu skarby zrabowane w kościołach
i odebrane bogatym panom na traktach. Kiedy zbójników powiesili, jamy zostały zasypane
kamieniami, zarosły krzewami i drzewami. Lisy
znalazły pomiędzy skałami dogodne kryjówki
do osiedlenia. Legenda głosi, że skarby nadal znajdują się w Lisiej Dziurze, a lisy pilnie ich strzegą.

Zagadka
Kto schował swoje skarby w lisiej dziurze?
Opracowali:
Norbert i Wiktoria
Chowaniakowie

Warciaki
Przysiółek Warciaki to bardzo dobry
punkt widokowy na okoliczne góry. Spotkać tu można jeszcze stare drewniane chaty. W jednej z nich mieszkali bednarze,
którzy robili drewniane beczki, konewki, kadzie, maślnice i inne naczynia. Rozciągają
się z tego miejsca wspaniałe widoki na malownicze Pasmo Policy i masyw Babiej Góry. Każdy uczeń z Zawoi Przysłopia chętnie
wskaże okoliczne szczyty i opowie o nich.

Zagadka
Jak nazywa się osoba, która robi beczki?
Opracowali: Weronika Klimasara
i Gabriela Klimasara

Oto najciekawsze miejsca questu
z Zawoi Przysłopia.

Opracowali:
Kinga Pierog
i Patrycja Kudzia

HASŁO GŁÓWNE:

Stara lipa

Wierzba

W przysiółku Maliny od 200 lat rośnie
przy drodze koło drewnianej chaty stara lipa drobnolistna. Ma 25 m wysokości, obwód

W przysiółku Polany, nad potokiem, przy drewnianym mostku, rośnie stara spróchniała od środka
wierzba. Ma ok. 100 lat, 10 m wy-
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29 czerwca 1996 roku w Zawoi Przysłop,
na wysokości około 700 m n.p.m., nieopodal klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Zawoi
Zakamień, pojawiła się wznosząca się 30 m
w górę elektrownia wiatrowa, potocznie zwana wiatrakiem. Przetwarza energię wiatru
w energię elektryczną. Wiatr jest tu źródłem
energii odnawialnej. Inwestorem i użytkownikiem elektrowni wiatrowej jest klasztor.
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Odkrywka fliszu karpackiego
W pobliżu przysiółków Polany i Pająkówka, nad małym górskim potokiem Kalinka
spływającym ze stoków Magurki, znajduje się
Adresy szkół, w których można zdobyć dodatkowe
informacje, podajemy na ostatniej stronie.
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Wyrusz z nami
NA „Nieodkryte szlaki”

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
Samorządowych w Krynkach
ul. Aleja Szkolna 10
16-120 Krynki

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Birczy
ul. Ojca św. Jana Pawła II 10,
37-740 Bircza

Szkoła Podstawowa nr 4
im. św. Rafała Kalinowskiego w Zawoi Przysłop
Zawoja 886
34-222 Zawoja
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół Publicznych nr 2
NSS im. T. Kościuszki w Ustrzykach Dolnych
ul. Dobra 6
38-700 Ustrzyki Dolne

