
Jakie tu drzewa rosnà? Olsze czarne i Êwierki
A wÊród wody stojàcej ujrzysz małe wysepki
ZaÊ woda jest tutaj koloru rdzawego
Od podło˝a w zwiàzki ˝elaza bogatego 

Kolejna niewielka cerkiewka przed Tobà
Z daszkiem i studnià z cudownà wodà
I zanim opuÊciç Krynoczki podwoje
Musisz si´ napiç wody za troje!

Ta „˝ywa woda” cudowne ma właÊciwoÊci
Od wieków jest pita dla zdrowotnoÊci
Pielgrzymi obmywajà nià tak˝e ciało
By wszelkie choróbsko z niego uleciało

Ale ale! Przed Tobà ostatnie zadanie
Brakujàcej literki do hasła wpisanie
Na drucie kolczastym wisi ˝ółta tablica
Co wolnoÊç poruszania si´ tutaj ogranicza

Na tablicy komunikat wyraêny i gotowy
˚e za drutem jest teren _ _ _ _ _ _ _ _ 
A pierwsza samogłoska z nazwy rodzaju terenu
Da całe hasło po jej tam wstawieniu
A hasło to nazwa zbiorowiska leÊnego
DziÊ ju˝ przez Ciebie obserwowanego

Teraz wystarczy skarbu odszukaç
W tym celu za cerkiewk´ musisz si´ udaç   
Tylko nie patrz przypadkiem w chmury
Bo skarb nie spadnie do Ciebie z góry!

Popatrz pod nogi, gdzie małe okienka
Niejedna w podmurówce niewielka wn´ka
Skarb zdobàdê, ciesz si´ odbiciem piecz´ci
Mamy nadziej´, ˝e quest Ci´ do innej wyprawy zach´cił!
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Gdzie to jest?

Krynoczka to miejscowa nazwa uroczyska Miednoje
poło˝onego w Puszczy Białowieskiej. Jest tutaj drewniana
cerkiew oraz kaplica z cudownym êródełkiem. By dotrzeç
do Krynoczki wyje˝d˝ajàc z Hajnówki w stron´ Białowie˝y
nale˝y skr´ciç w lewo w ulic´ Celnà, w stron´ Kolejek LeÊnych.
Dalej trzeba podà˝aç za drogowskazami z napisem
„Krynoczka”. Mo˝na dojechaç samochodem, ale prowadzà tutaj
szlaki turystyczne i Nordic Walking – zach´camy do pieszej lub
rowerowej wyprawy.

Tematyka:

Krynoczka jest przede wszystkim miejscem kultu religijnego, ale
wkomponowanego we wspaniałà przyrod´ Puszczy Białowieskiej.
O aspekcie kulturowym i religijnym mo˝na przeczytaç na tablicy
przy uroczysku, natomiast quest opowie o otoczeniu
przyrodniczym Krynoczki.

Jak szukaç skarbu?

Aby odgadnàç hasło i odnaleêç Skarb musisz uwa˝nie czytaç
wskazówki zawarte w tekÊcie i rozwiàzywaç zagadki. Weê ze
sobà coÊ do pisania. ˚yczymy powodzenia!

Czas przejÊcia: ok. 20 minut
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START

Staƒ Odkrywco tam, gdzie zielona brama
W samym sercu lasu - to rzecz nieoczekiwana
Lecz jeszcze niejedno Ci´ tutaj zaskoczy
I wiele osobliwoÊci zobaczà Twe oczy

Bo Puszcza Białowieska w atrakcje bogata
Wszak ciàgnà tu ludzie z całego Êwiata!
By podziwiaç niezwykłe dzieło natury
I odr´bnoÊci miejscowej kultury

PrzybyłeÊ do Krynoczki - uroczyska Miednoje
To dla prawosławnych miejsce Êwi´te, „swoje”
O wszystkim opowiada przy bramie tablica
Lecz wierz nam - przyroda te˝ tutaj zachwyca!

Aby wejÊç na teren idê w lewo, wzdłu˝ płotu
I przez du˝y otwór wejdê bez kłopotu
Bo choç to miejsce „dziko” wyglàda
Âmiało przejdê przez nie i si´ nie rozglàdaj

Wejdê na drog´, spojrzyj w prawo, w lewo
Wita Ci´ niejedno leszczyny „drzewo”
Gał´zie od samej ziemi wyrastajà
Majà liÊcie szerokie i pyszne orzechy dajà

Zrób dobrych kilka kroków radoÊnie
A jasna polana przed Tobà wyroÊnie
Ju˝ widzisz jakie tu drzewa dominujà?
I nad twà głowà dumnie królujà?

No jasne! To dorodne d´by szypułkowe
To znak, ˝e wszedłeÊ w Êwietlistà dàbrow´
Tym si´ to zbiorowisko leÊne charakteryzuje
˚e dàb i Êwierk w nim głównie wyst´puje

W Puszczy dàbrow´ spotkasz doÊç cz´sto
Poznasz jà gdy od d´bu i Êwierka b´dzie a˝ g´sto
W Krynoczce o tyle nie jest typowa
˚e pod nià roÊnie sztucznie utrzymywana trawa

A jest tak dlatego, ˝e tłumy tu przybywajà
Gdy czeÊç temu Êwi´temu miejscu oddajà
I jest takich kilka dni w roku kalendarzowym
Gdy na całym terenie widaç tylko ludzkie głowy

W połowie drogi mi´dzy cerkwià a bramà
Spójrz w prawo, a zobaczysz rzecz niespotykanà
Przy Êwierku ogromnym roÊnie drzewo nietypowe
Przypatrz si´ dokładnie, bo jest ono… owocowe!

To grusza, ale jak si´ tutaj pojawiła?
To jasne - r´ka ludzka si´ do tego przyczyniła
Przed wielu laty pielgrzym ogryzek zostawił
I nic nie wiedzàc takà niespodziank´ miejscu sprawił

W uroczysku wiele innych drzew te˝ roÊnie
Przyjrzyj si´ przy cerkwi niejednej soÊnie 
Mamy dla Ciebie teraz zadanie
A b´dzie to drzew… dotykanie!

MyÊlałeÊ kiedyÊ nad kory fakturà?
I jej sp´kanà lub gładkà naturà?
Podejdê do starego d´bu, sosny i Êwierka
I niech pogładzi je dokładnie Twoja r´ka

Zauwa˝yłeÊ wyraênà ró˝nic´? Na pewno!
Radzimy dotknij jeszcze drzewo niejedno
A teraz popatrz za cerkiewny płot
I liczb´ krzy˝y drewnianych policz w lot
Od liczby tej odejmij cztery
I masz ju˝ miejsce w haÊle „S” litery

A jeszcze zadrzyj głow´ wysoko
Ile gwiazdek na krzy˝u na kopule widzi Twe oko?
Podziel t´ liczb´ szybciutko przez dwa
A wynik miejsce literki „L” w haÊle Ci da 

Obejdê cerkiewk´, staƒ na zakr´cie
I nowe drzewa odszukaj w zieleni odm´cie
Na pewno szybko znajdziesz jarz´bin´ zwyczajnà
I drzewo liÊciaste z szerokimi liÊçmi - olsz´ czarnà

Idê prosto przed siebie, po niewielkiej grobli
Tylko nie schodê z niej byÊ nie zmoczył spodni
Bo po jednej i po drugiej grobli stronie
Teren wiosnà szczególnie w ciemnej wodzie tonie 

Bo to ju˝ nie jest Êwietlista dàbrowa
O innych drzewach i roÊlinach tu musi byç mowa
To miejsce wyst´powania zbiorowiska leÊnego
Dla Puszczy Białowieskiej te˝ typowego


