
Już ostatnim punktem tego questu naszego
jest sławna kamienna ławka Kraszewskiego.
Wracaj w dół, szlakiem niebieskim się kieruj 
I dalej żwawo z ochotą maszeruj.

Na kostce brukowej wybierasz prawicę 
I oto kończymy tę naszą krwawicę.
W XIX wieku pisarz tu przebywał, 
Na kamiennej ławie często przesiadywał.

Przedostatnia litera, co w trzecim wersecie, 
Stoi za naszą szukaną w polskim alfabecie.   
Na dolnej tablicy znajdź szybko wyrazy,      
Zaczynające się tą samą literą trzy razy.
   
Kraszewski po schodach wzrokiem Cię kieruje 
I do Informacji Turystycznej drogę  wskazuje.
Zanim do niej dotrzesz, mój drogi kolego, 
Z lewej miń budynek Pasażu Krynickiego.

Za dzbankiem ujrzysz okrąglak murowany, 
Za nim budynek „IT” przez Ciebie szukany.
Wejdź więc do środka, spisz litery zebrane 
i masz hasło od dawna wyczekiwane.

imię to prawdziwe artysty naszego
który w świecie do dziś uchodzi za znanego
Jeśli zabawa była ciekawa i znakomita
niech twa noga na inne questy zawita.
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QUESTING

Wyprawa Odkrywców

Krynica - Zdrój

Sławni co w Krynicy
 mieszkali

Gdzie to jest?

Krynica-Zdrój „Perła Polskich Uzdrowisk”
leży na południu małopolski tuż przy 
granicy ze Słowacją. Dojechać z północy
można drogami nr 75 lub nr 971.
Wyprawę należy rozpocząć spod pomnika
Jana Kiepury (przystanek HAWANA).

Tematyka

Wyprawa zapoznaje Cię z wybitnymi postaciami,
które przebywały w Krynicy-Zdroju.

Jak szukać skarbu?

Będziesz szukał ukrytych literek, 
które ułożą się w hasło.

Czas przejścia: 60-75 min
  Informacja Turystyczna czynna: pn-pt 9-17, sob 9-13 
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Staniesz przed pomnikiem napis się ukaże,
Szósta litera od tyłu w haśle się pokaże.           
Żołnierze chcieliby pójść z Tobą dalszą drogą,            
Lecz nóg swych skamieniałych oderwać nie mogą.

Wieża kościelna kierunek Ci wskazuje.
Wzdłuż głównej  drogi podążaj, to nie pożałujesz.
Gdy zostawisz kościół po lewej swej stronie, 
Kieruj się na prawo na zielone błonie.

Wchodząc na ich teren, park z fontanną mamy
Z lekarzem i Księżną Julianną związany.
Miń dziewięć schodków. Po prawej stronie 
Wskrzesiciel Krynicy w bujnych drzewach tonie.

Spójrz na wersety w kamiennej płycie, 
Z najkrótszego pierwszą literę wpisz należycie.     
Doktor Józef wzrokiem kierunek wskazuje.                  
Miń fontannę, idź dalej, a nie pożałujesz.

Gdy miniesz łabędzia z dowolnej strony, 
Przejdź drogę uważnie - będziesz nagrodzony. 
Jest tam buk czerwony, pomnik obok niego
Poświęcony pamięci malarza naszego.

      Nikifor Krynicki to jego przezwisko.
      Odczytaj z tablicy prawdziwe nazwisko.
      Piątą literę wpisz obok śmiało,        
      Brawo! Znowu coś Ci się udało.      

Ruszaj więc na Deptak, w dół ulicą, bracie,
Za zielonym domkiem pomnik czeka na Cię.
Jest tam wieszcz Mickiewicz, nikt nie kwestionuje.
Cóż za dziewczę przy nim, każdy się dziwuje.

Czasem Zosią, Telimeną, Marysieńką zwana,
A to Litwinka z kwiatami dla wieszcza Adama.

„Droższy niż laur kapitolu, 
wianek rękami wieśniaczki usnuty
Z modrych bławatków
 
i             __ __ __ __ __ __ __   ruty”
                          

Z lewej od pomnika długie strome schody. 
Weź głęboki oddech - oto Park Zdrojowy.
Na górce po lewej najstarszy kościółek drewniany, 
Przez wszystkich chętnie jest on odwiedzany.

Podejdź do kościółka, przy nim jest tablica, 
Na której widnieje cała okolica.
W nazwisku architekta litera to szósta. 
Wpisz ją obok, gdzie kratka jest pusta. 

Kamienną ścieżką podążaj do góry, 
by szukać kolejnej istotnej figury.
Trzymaj się poręczy, bo może być ślisko,
Trzecia alejka w prawo i już jesteś blisko.

                  Oczom Twym się ukaże jeziorko wspaniałe, 
                  A w nim różnorodne ptactwo okazałe.
                  Podążaj w prawo, nad jezioro pomykaj, 
                  Za Tobą drewniana altanka już znika.

Przy czarnym stawie zatrzymaj się chwilę.
To siedlisko płazów, jeśli się nie mylę.
Leśne sanktuarium nad stawem się mieści, 
Tam odczytaj zza kraty ważne opowieści.

Znajdź artystę, który Figurę projektował,

I z jego nazwiska  __ __ __ __ __ __          __ literę schowaj.
                   

Kontynuuj trasę, idź na rondzie w prawo, 
nigdzie nie skręcaj, podążaj w dół żwawo.
Kiedy leśna droga na wprost się objawi, 
Podążaj nią prosto jeśliś jest ciekawy.

Ścieżka ta jest długa, prosta, wyboista, 
A na jej końcu historia rzeczywista.
W oddali, po lewej szlak żółty, niebieski, 
poprowadzi Cię do celu na końcu tej ścieżki.

Obelisk kamienny będzie tam schowany,
Leon Stasicki jest tam pochowany.
Historia to wojenna, z tajemniczą kartą
Z szacunku dla zmarłego znicz zapalić warto.

Witaj, Nasz Turysto drogi, 
Zapraszamy Cię serdecznie w nasze progi.
Dziś poznasz wielkie osobistości - 
Sławnych, krynickich, wybitnych gości.

Na ulicy Piłsudskiego Kiepura Cię wita, 
Świata i Krynicy postać znakomita.
Do dzisiaj nad zdrojami jego pieśni znamy
Co rok na festiwalu chętnie ich słuchamy.

Ósma litera z cokołu pomnika               
Wpada teraz do Twego dziennika.    
Mając za plecami Kiepurę, 
Podążaj śmiało w dół, a nie w górę.

Pójdziesz w dół w kierunku Parku Nitribitta, 
Trzech żołnierzy z lewej zaraz Cię przywita.
Na tych terenach o wolność toczyli swe boje, 
Więc podejdź do nich bliżej i obejrzyj zbroję.
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