
Stoi blisko koło drogi
Tuż alejka jest świerkowa

Która nieco drzwi kościółka 
Przed światem w zieleni chowa

Kościół jest nowy, za nim cerkiew stara
Która pod wezwaniem 

                             i Damiana

Drewniana cerkiewka teraz odnowiona
Z każdej strony pięknie wygląda już ona

Jej drzwi główne Tobie wskażą 
Na wprost ścieżkę bardzo ważną

Nią do drogi dojdziesz żwawo
Skręcisz w lewo, potem w prawo

I już głównym traktem idziesz
Asfaltowej drogi wstęgą

Nią dojdziesz do skrzyżowania
Gdzie urząd i sklepy będą

Przejdź przez przejście i podążaj dalej 
Prosto przed siebie, nie zakręcaj wcale
Z lewej strony drogi, wyżej położona 
Brama do Muzeum, zaprasza Cię ona 

Jakieś wieże i przedmurze
Sale małe, sale duże

Plansze, sceny prosto z lasu
Miejsca ciszy i hałasu 

Własność Parku

Krempna dumna chyba z niego
Miejsca tego nie ominiesz

Bo na tle lasu nie zginie

Tak dotarłeś pod Muzeum
Wstaw literki w takim celu

Aby wiedzieć w którym miejscu
Szukać  zakończenia questu:

SKARB

Questing
Okolice Muzeum MPN
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Magurski Park Narodowy
Krempna 59, 38-232 Krempna

tel. 13 441 40 99
e-mail: edukacja@magurskipn.pl

www.magurskipn.pl
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Jak to działa?
Weź ulotkę i wyrusz w drogę zgodnie z przedstawionym opisem. 
Odkrywaj miejsca i poznawaj ich historię. Na końcu wpisz litery 
w przygotowane miejsce, które wskaże miejsce ukrycia skarbu. 
Tam czeka na Ciebie pieczątka, którą przybij na ulotce i zostaw 
w skrytce dla kolejnych osób bawiących się z nami.

Dla kogo ten quest?
Zarówno dla tych, którzy są w Krempnej po raz pierwszy, jak i dla 
tych, którym wydaje się, że znają to miejsce jak własną kieszeń. 
To prawda, tylko tak się wydaje… Zapraszamy do zabawy zarówno 
indywidualnych turystów jak i rodziny z dziećmi. Trasa nie jest 
wymagająca kondycyjnie, chociaż przydadzą się wygodne buty.

Czas przejścia: 1 h
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Rozpocznij swą wędrówkę wychodząc z wielkiej bramy
Na której symbol parku jest namalowany

Czy w lewo, czy w prawo, czy może na wprost?
Zawsze lepiej w górę, taki to już los!

Za bramą pod górę wzdłuż asfaltowej drogi 
Ale niedaleko, więc hamuj swoje nogi

Na pierwszym rozwidleniu musisz skręcić w lewo
Tak mówi tablica, za którą rośnie drzewo

Numerkami znaczone na tej mapie nowej
Są cmentarze z 

Wojny 

A dalej przez łąkę, przez trawy i pola
Po wąziutkiej ścieżce, przy niej kwitną zioła

Nad tą łąką bystre oko
Może dostrzec drapieżnego
ptaka, który w logo Parku 

Tak! Orlika

Po krótkim spacerze ścieżka skręca w prawo
Pójdziesz więc tą dróżką pod góreczkę żwawo

Już w połowie trasy zobaczysz widoki
Za twymi plecami gór łagodnych stoki

Tutaj płynie rzeka, co

 zwana
Ona jest przez wszystkich mieszkańców kochana

Tu się opalają i w wodzie pluskają
A po głębszych miejscach kajakiem pływają

Zaraz główną trasę questu znów powitasz
Chodnikiem na północ 200 metrów przemykasz

Główna droga prosta, zalew za plecami
Na pierwszej krzyżówce pójdziesz w prawo z nami

Bo za kroków kilka, prawie na manowcach
Ujrzysz wyrosłego pięknie kasztanowca

Tu się spotykały okoliczne dzieci
Aby w jego cieniu w zabawie się cieszyć

Idź dalej, a po lewej znajdziesz plac niewielki
Leżą na nim różne deski oraz belki

Krótsze, dłuższe, grube i wyszlifowane
Wszystkie z nich w tartaku są przechowywane

I już stoi chatka pięknie wystrojona
W białe i brązowe pasy otulona

W tym domu drewnianym, co jest chyżą zwany
Mieszkali Łemkowie, więc jest bardzo stary

Takich chatek wiele już się nie ostało
Część z nich się spaliło, część się rozsypało
Przyjrzyj jej się pilnie, bo trudno je spotkać

Wszystko w niej jest piękne – wspólny dach i okna

Droga idzie dalej, więc Cię poprowadzi
Do głównej ulicy, ale jeszcze zanim

Wejdziesz na nią – popatrz w swoją prawą stronę
Tam stoi kolejny przeciekawy domek

Dzisiaj już nie poznasz drogi podróżniku
Że z nim różnych historii związanych bez liku

Kiedyś nadleśnictwa była to siedziba 
Teraz nikt już tego nie pamięta chyba

Dojdź do skrzyżowania, w prawo skręca droga
W stronę Polan pójdzie każda twoja noga
Jeszcze krótki spacer, kroków kilkanaście

I po lewej stronie kościółek wyrośnie
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Na szczycie pagórka pośród drzew ukryty
Stoi

w wojenną historię spowity
Tutaj przeciw sobie walczyli żołnierze

Teraz wspólnie leżą, chociaż w różnej wierze

Kto go projektował? I o co walczyli?
Dla kogo młodzi chłopcy życie swe tracili?

Na tablicach w murze znajdziesz odpowiedzi
Za nimi na filarach wieniec kuty w miedzi

Opuszczając mury tego miejsca świętego
Stań w bramie plecami do pomnika centralnego

Odszukaj ścieżynę, co przez las podąża 
Najpierw w lewą stronę z lekka mur okrąża

Lecz za kilka kroków – miej to na uwadze
Ścieżka skręci w prawo i tam Cię poprowadzę

Cmentarz za plecami, krocz przez las wytrwale
Aż na końcu dróżki trafisz na polanę

A stąd panorama nam się rozpościera 
Chociaż wokół ciągle jeszcze widać drzewa

Sosny i leszczyny, buki i jawory
Pięknie ozdabiają nasze krempskie strony

Będziesz schodzić z górki, lecz przy lasu ścianie
Idź spokojnym krokiem, aż na drodze staniesz

Z góry widać wodę – ona jest twym celem
Nim się zorientujesz będziesz nad zalewem

12 6

8 4

51


