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Gdzie to jest?
Nowosiółki – miejscowość położona w Bieszczadach przy 
słynnej Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej. Wyprawa rozpo-
czyna się przy Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim „Knieja”.

Tematyka
Wyprawa będzie mieć charakter zarówno przyrodniczy,  
jak i historyczny. Odkrywca dotrze do dawnej wioski,  

która istniała tu przed 1947 rokiem.  
Na trasie przy odrobinie szczęścia będzie można spotkać 

mieszkańców Karpackiej Puszczy.

Jak szukać odpowiedzi?
W queście, z którym wyruszysz na szlak,  

będziesz uzupełniał odpowiednie rubryki  
związane z tym regionem. Odpowiednio przepisane  

ponumerowane literki stworzą hasło.

Czas trwania
Z nami spędzisz ok. 1,5 h.

Hasło
Jest on od szczęścia, zdrowia i dobroci  

– choć nie ukrywam, że ten leśny duszek lubi też psocić.
W leśnych zaroślach mieszka,  

czasem turystom drogę ułatwia.

        

Miejsce na pieczątkę:

Quest  opracowany i wydany w ramach projektu „Zielone Podkarpacie – popularyzacja róż-
norodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym” realizowanego przez Stowarzyszenie 

„Pro Carpathia”. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru  Gospodarczego 2009 – 2014.
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Opracowanie questu:  
Urszula Wałachowska 

Szkoła przetrwania „Bukowe Berdo”
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DTP i Druk: 
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Witamy Cię drogi odkrywco!
Cieszymy się, że spędzisz z nami najbliższe 1,5 h  
i powędrujemy razem do przeszłości.
Pierwszy punkt, jaki na trasie mamy, to muzeum przyrodnicze,  
do którego koniecznie zaglądamy.  
Weź głęboki oddech i rozejrzyj się wokoło, 
widzisz w Bieszczadach zwierząt żyje całkiem sporo.
Już na początku wilki spotykamy, potem niedźwiedzie i rysie też mamy.
W drugiej zaś sali jelenia karpackiego dali.
I teraz zagadka mój drogi, jak nazywają się jelenia rogi? 

     

Gdy się odwrócisz chatę zobaczysz, to w takiej nasi Bojkowie mieszkali.
Po środku piec i obok narzędzia za stali. 
Ikona na ścianie, owce w zagrodzie – niczym górski strumień,  
tak życie biegło na co dzień.
Dziś ciężko zrozumieć tej historii finał, kiedy pewnego dnia na zawsze 
odejść musieli… i gdy odeszli, już nic nie mieli. 
Domy, cerkwie  i owocowe sady – to wszystko w Bieszczadach zostało, 
a dziś po tylu latach… pamiątek po nich jest naprawdę mało…

Zatem ruszamy dalej ku przygodzie,  
bo lekcja przyrody jest już na drodze.
Idź przed siebie, tak jak droga prowadzi,
Wzdłuż ogrodzenia, w kierunku lasu.
Po lewej zobaczysz dwa stawy, gdzie kaczki swój ptasi raj mają  
i w gorące dni w nim odpoczywają.
Czasem pojawi się też czapla, bo jakąś rybę na kolację by zjadła.  
Wkrótce dotrzesz do skrzyżowania,
lecz Ty na prawo dalej się kierujesz i pod górkę już się wdrapujesz.
Lecz chwila oddechu na Ciebie czeka, bo mam pytanie, więc nie zwlekam.
Po lewej stronie pszczoły domki mają, miód w nim wyrabiają. 
Powiedźcie zatem nam mili, jakie zwierzątko miodem byśmy nakarmili? 

          

Pamiętajcie tylko drodzy odkrywcy, że misie to nie pluszaki,  
i przy spotkaniach nie podajemy łapki. 
Niedźwiedzie, choć nie wyglądają, po drzewach dobrze się wspinają. 
Wodę też lubią, ryby zjadają i czasami nad strumieniem latem odpoczywają.

Dalej ruszamy pod górę, gdzie łąki i kwiaty,  
tam latem zobaczysz przyjaciół skrzydlatych.

Trochę tu pól i lasów, ale łąki dominują,
gdzie ludzie i zwierzęta „dary” ich wykorzystują.

Nie robiąc teraz zbyt wiele hałasu,  
śmiało maszeruj w kierunku lasu. 
Po paru metrach ujrzysz leśny szlaban, 
to taki znak stopu, dla tych co quady mają, 
i leśne drogi nimi rozjeżdżają.
Teraz już będziesz wędrował w leśnej ciszy, 

Gdy już odpoczniesz, Koleżanko – Kolego,
nie rób nigdy tego:  
nie zostawiaj śmieci nigdy na swojej drodze, 
bo to brak wychowania i tak ku przestrodze,
zwierzęta tutaj żerują i czasami przez zjedzoną reklamówkę chorują.

I teraz dalej w dół drogą ruszamy,  
jednak na trasie małe zwierzątko czasem spotykamy.
Jest rudy, ma puszysty ogon – mam nadzieję, 

że już wiecie, to    najzwyczajniej w świecie.

Tym razem w prawo mocno skręcamy, już gęsty las opuszczamy.
Na horyzoncie trawy wysokie, lecz patrz uważnym okiem, bo czasem 
takie zwierzęta nad głową latają i myszy zjadają -

        

Bo ptaków jest tu wiele, tak twierdzą ornitolodzy, ich przyjaciele.

Maszeruj i  rozkoszuj się pięknym widokiem, 
bogactwem przyrody, które masz pod bokiem.
I już zaraz na wieżę się wspinasz, co walory krajobrazu ukazuje,  
przed Tobą panoramę miejscowości maluje.  
Stamtąd startowałeś i mam nadzieję, że nazwę zapamiętałeś – 

          

Przed Tobą jeszcze przeprawa łąkami, gdzie sarny żerują wieczorami.
Na samym końcu siatki jest znak i dalsza część zagadki. 
Tutaj znak – UWAGA NIEDŹWIEDZIE,
to tam, gdzie byłeś na spacerze.
W bieszczadzkich lasach misie grasują i o rozwiązanie questa wypytują.
Mam zatem zagadkę mój drogi, jak nazywa się dziki kot z frędzelkami, 
którego jako symbol Bieszczadzkiego Parku mamy? 

   

Gdy dotrzesz do drogi, to będzie znak,  
że kończyć wędrówkę nadszedł już czas.
Myślę, że dobrze się bawiłeś i fajną przygodę przeżyłeś.
Z kratek pomarańczowych, hasło się układa, 
więc moja taka rada, 
Jeśli wiesz już jakie jest rozwiązanie, to ...

wejdź do muzeum  
przyrodniczej edukacji,

i podaj hasło – nie bez satysfakcji,
wtem pieczątką kartkę ostemplujesz 

i wygraną dziś poczujesz.

i mam nadzieję, że każdy głos usłyszysz.
Przed nami krzyżówka leśnych dróg, 
my jednak dalej za zielonymi znakami ruszamy w dół.
Zanim jednak ruszysz w dalszą drogę,  
odpowiedz, jakie zwierze może stanąć na przeszkodzie? 
Zwierzę to nawet tonę ważyć może, na głowie ma rogi, nie poroże: 

    

Na rozstaju dróg, na lewo się kierujesz, 
wzdłuż wąwozu teraz wędrujesz.

Wnet otwarta przestrzeń, więc może być ciekawie,  tu czasem żubry,  
dziki i jelenie spotykają się na „kawie”.
Mijasz po lewej nęcisko myśliwego, gdzie nie deptamy mój kolego.
Tam leśna zwierzyna pokarm znajduje, i zimą i latem tutaj buszuje.

Idź dalej przed siebie leśną drogą,
i bacznie obserwuj, bo zwierzęta ukryte tu być mogą.
Lasy bukowe i jodły stare, to znak, że musisz ruszać dalej.
Spójrz jednak czasem na koronę drzewa,
zastanów się, kto tak pięknie śpiewa.
Ptaki tutaj koncerty dają i do wędrówki zachęcają. A teraz mój Odkrywco, 
mam zagadkę dla Ciebie, jak nazywa się lekarz drzew, który robi dziury 
w drzewie?

        

Idąc błotnistą drogą, 
czasem wilki przebiec tu mogą.
Pamiętaj, że tylko w bajkach ludzi zjadają,  
a tak naprawdę przed człowiekiem się ukrywają.
Gdy jednak bystrym okiem dostrzeżesz kilka, jak nazywa się „stado” wilka? 

      

I tym sposobem do tablicy docieramy,  
gdzie o użytkowaniu lasu informacje mamy.
Tam znajdziesz wszystko, co Cię interesuje,  
Twoją leśną wiedzę również rozbuduje.

Po krótkiej lekcji dalej ruszamy,  
idąc jednak patrzymy pod nogi i uważamy.
Tym razem już wchodzimy na teren dawnej osady,  
gdzie kiedyś mieszkali ludzie moi mili, jednak w 1947 inni ich przesiedlili.
Pierwszym znakiem jaki spotkamy, jest studnia, więc uważamy!
Takich pamiątek po Bieszczadzkich wioskach, w lasach jest wiele…  
więc proszę Was o zadumę moi przyjaciele.
Po chwili do osady docieramy, gdzie pod dachem wiaty odpoczywamy.
Tablica, która się tu znajduje,
o historii wioski nas informuje.
Drzewa owocowe, zdziczałe sady,  
to wszystko powoli znika, nie ma na to rady.
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