
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
START 
 
Stań odkrywco tam, gdzie zielona brama 

W samym sercu lasu - to rzecz nieoczekiwana 
Lecz jeszcze niejedno Cię tutaj zaskoczy 

I wiele osobliwości zobaczą Twe oczy 
 
Bo Puszcza Białowieska w atrakcje bogata 
Wszak ciągną tu ludzie z całego świata! 
By podziwiać niezwykłe dzieło natury 

I odrębności miejscowej kultury 
 
Przybyłeś do Krynoczki - uroczyska Miednoje 
To dla prawosławnych miejsce  święte, „swoje” 
O wszystkim opowiada przy bramie tablica 
Lecz wierz nam - przyroda też tutaj zachwyca! 
 

Aby wejść na teren idź w lewo, wzdłuż płotu 
I przez duży otwór wejdź bez kłopotu 
Bo choć to miejsce „dziko” wygląda 
Śmiało przejdź przez nie i się nie rozglądaj 
 
 

 

 

 
Wejdź na drogę, spojrzyj w prawo, w lewo 

Wita Cię niejedno leszczyny „drzewo” 
 
Gałęzie od samej ziemi wyrastają 
Mają liście szerokie i pyszne orzechy dają 
 

Zrób dobrych kilka kroków radośnie 
A jasna polana przed Tobą wyrośnie 
Już widzisz jakie tu drzewa dominują? 
I nad twą głową dumnie królują? 
 
No jasne! To dorodne dęby szypułkowe 

To znak, że wszedłeś w świetlistą dąbrowę 

Tym się to zbiorowisko leśne charakteryzuje 
Że dąb i świerk w nim głównie występuje 
 
W Puszczy dąbrowę spotkasz dość często 
Poznasz ją gdy od dębu i świerka będzie aż gęsto 
W Krynoczce o tyle nie jest typowa 

Że pod nią rośnie sztucznie utrzymywana trawa 
 
A jest tak dlatego, że tłumy tu przybywają 
Gdy cześć temu świętemu miejscu oddają 
I jest takich kilka dni w roku kalendarzowym 
Gdy na całym terenie widać tylko ludzkie głowy 

 

W połowie drogi między cerkwią a bramą 
Spójrz w prawo, a zobaczysz rzecz niespotykaną 
Przy świerku ogromnym rośnie drzewo nietypowe 
Przypatrz się dokładnie, bo jest ono… owocowe! 
 
To grusza, ale jak się tutaj pojawiła? 

To jasne - ręka ludzka się do tego przyczyniła 
Przed wielu laty pielgrzym ogryzek zostawił 
I nic nie wiedząc taką niespodziankę miejscu sprawił 
 
W uroczysku wiele innych drzew też rośnie 

Przyjrzyj się przy cerkwi niejednej sośnie  
Mamy dla Ciebie teraz zadanie 

A będzie to drzew… dotykanie! 
 
Myślałeś kiedyś nad kory fakturą? 
I jej spękaną lub gładką naturą? 
 
 

 

 
Podejdź do starego dębu, sosny i świerka 

I niech pogładzi je dokładnie twoja ręka 
 
Zauważyłeś wyraźną różnicę? Na pewno! 
Radzimy dotknij jeszcze drzewo niejedno 
 

A teraz popatrz za cerkiewny płot 
I liczbę krzyży drewnianych policz w lot  _ 
Od liczby tej odejmij cztery 
I masz już miejsce w haśle „S” litery 
 
A jeszcze zadrzyj głowę wysoko 

Ile gwiazdek na krzyżu na kopule widzi twe oko? 

Podziel tę liczbę szybciutko przez dwa 
A wynik miejsce literki „L” w haśle Ci da  
 
Obejdź cerkiewkę, stań na zakręcie 
I nowe drzewa odszukaj w zieleni odmęcie 
Na pewno szybko znajdziesz jarzębinę zwyczajną 

I drzewo liściaste z szerokimi liśćmi - olszę czarną 
 
Idź prosto przed siebie, po niewielkiej grobli 
Tylko nie schodź z niej byś nie zmoczył spodni 
Bo po jednej i po drugiej grobli stronie 
Teren wiosną szczególnie w ciemnej wodzie tonie  

 

Bo to już nie jest świetlista dąbrowa 
O innych drzewach i roślinach tu musi być mowa 
To miejsce występowania zbiorowiska leśnego 
Dla Puszczy Białowieskiej też typowego 
 
Jakie tu drzewa rosną? Olsze czarne i świerki 

A wśród wody stojącej ujrzysz małe wysepki 
Zaś woda jest tutaj koloru rdzawego 
Od podłoża w związki żelaza bogatego  
 
Kolejna niewielka cerkiewka przed Tobą 

Z daszkiem i studnią z cudowną wodą 
I zanim opuścić Krynoczki podwoje 

Musisz się napić wody za troje! 
 
Ta „żywa woda” cudowne ma właściwości 
Od wieków jest pita dla zdrowotności 
 
 



 

 
Pielgrzymi obmywają nią także ciało 

By wszelkie choróbsko z niego uleciało 
 
Ale ale! Przed Tobą ostatnie zadanie 
Brakującej literki do hasła wpisanie 
Na drucie kolczastym wisi żółta tablica 

Co wolność poruszania się tutaj ogranicza 
 
Na tablicy komunikat wyraźny i gotowy 
Że za drutem jest teren  _  _  _  _  _  _  _  _  
 
A pierwsza samogłoska z nazwy rodzaju terenu 

Da całe hasło po jej tam wstawieniu 

A hasło to nazwa zbiorowiska leśnego 
Dziś już przez Ciebie obserwowanego 
 

 

HASŁO:  _  _  _ 
             1  2  3 
 
 

Teraz wystarczy skarbu odszukać 
W tym celu za cerkiewkę musisz się udać       
Tylko nie patrz przypadkiem w chmury 

Bo skarb nie spadnie do Ciebie z góry! 
 
Popatrz pod nogi, gdzie małe okienka 

Niejedna w podmurówce niewielka wnęka 
Skarb zdobądź, ciesz się odbiciem pieczęci 
Mamy nadzieję,  
że quest Cię do innej wyprawy zachęcił! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie wyprawy: 

Karolina Likhtarovich 

e-mail: karolina@questy.com.pl 

więcej o Wyprawach Odkrywców: 

www.questy.com.pl 
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    Questy - Wyprawy Odkrywców w Puszczy Białowieskiej 

 

 

ŚWIETLISTA KRYNOCZKA 
 

 

GDZIE TO JEST ? 
Krynoczka to miejscowa nazwa uroczyska Miednoje 
położonego w Puszczy Białowieskiej. Jest tutaj drewniana 
cerkiew oraz kaplica z cudownym źródełkiem.  By dotrzeć 
do Krynoczki wyjeżdżając z Hajnówki w stronę Białowieży 
należy skręcić w lewo w ulicę Celną, w stronę Kolejek 
Leśnych. Dalej trzeba podążać za drogowskazami z 
napisem „Krynoczka”.Można dojechać samochodem, ale 
prowadzą tutaj szlaki turystyczne i Nordic Walking - 
zachęcamy do pieszej lub rowerowej wyprawy. 

 

TEMATYKA 

Krynoczka jest przede wszystkim miejscem kultu 
religijnego, ale wkomponowanego we wspaniałą 
przyrodę Puszczy Białowieskiej. O aspekcie 
kulturowym i religijnym można przeczytać na tablicy 

przy uroczysku, natomiast quest opowie o otoczeniu 
przyrodniczym Krynoczki! 
 

JAK SZUKAĆ SKARBU? 

Aby odgadnąć hasło i odnaleźć Skarb musisz 
uważnie czytać wskazówki zawarte w tekście i 

rozwiązywać zagadki. Weź we sobą coś do pisania. 

Życzymy powodzenia! 
 

CZAS PRZEJŚCIA: ok. 20 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

M I E J S C E   N A   P I E C Z Ę Ć 

 


