Kamianna
miodem pachnąca
Trasa questu wiedzie przez Kamianną - niewielką miejscowość słynącą
z tradycji pszczelarskich, położoną niedaleko Krynicy-Zdrój
w województwie małopolskim. Podczas wędrówki można poznać historię
Kamiannej i dowiedzieć się nieco o pszczelarstwie. Dojazd: z drogi krajowej
nr 75 w stronę Krynicy-Zdrój należy skręcić w lewo w miejscowości Łabowa
lub z drogi wojewódzkiej nr 981 w stronę Krynicy-Zdrój należy skręcić
w prawo w miejscowości Polany. Quest rozpoczyna się przy Muzeum
Pszczelarstwa, znajdującym się przy głównej drodze przechodzącej przez
miejscowość, nieco powyżej informacji turystycznej i parkingu,
gdzie można zostawić samochód.

Dystans: 2 km
Czas trwania: 40 minut

1.
Witaj w Kamiannej, wędrowcze drogi
Wieś pszczelarzy zaprasza w swe progi.
Według legendy już w XIV wieku przyszli tu Łemkowie
W poszukiwaniu złota – taką mieli podpowiedź:
„Gdzie złoto rodzi się na kamieniu, trzeba zostać”
Znaleźli złote krople soku, a to była spadź.
Do dziś to miejsce słynie z miodu spadziowego
Był to przysmak papieża Jana Pawła II.
Co roku po zbiorach delegacja z Kamiannej
Ruszała do Watykanu, by śpiewać hosannę
Oraz papieża Polaka hojnie obdarować
By mógł na obczyźnie pysznego miodu posmakować.
W Muzeum Pszczelarstwa możesz więcej się dowiedzieć
Jeśli masz chwilę, warto tam posiedzieć!
Drzwi są zamknięte? Niech to Cię nie przeraża –
Klucze dostaniesz na recepcji Domu Pszczelarza.

Zadanie 1.
Patronem muzeum jest ksiądz Henryk _ _ _ _ _ _
Przez 35 lat miejscowy proboszcz, znana postać.
Ksiądz od roku 1960 tutaj urzędował
Nie tylko pszczoły, lecz także krowy hodował.

Zadanie 2.
Nim pójdziesz dalej, spójrz jeszcze w górę drogi
To stamtąd ruszają zastępy, by chronić ludzi od pożogi
Budynek _ _ _ _ _ _ mieszkańcy w 63 dni zbudowali
Był to warunek, by rządzący pieniądze na rozwój wsi przyznali
Zdawało się, że to niemożliwy termin ukończenia budowy
Jednak przed 22 lipca 1973 roku budynek był gotowy!

2.
Dalej kieruj się drogą w dół, w parkingu stronę,
Miń ule na fundamentach nowego, nieukończonego Domu Pszczelarza ustawione,
Budowy tej niestety skończyć się księdzu nie udało,
Gdy upadł komunizm, zmienił się system i pieniędzy brakowało.
Dojdź do fontanny przed Domem Pszczelarza,
Zatrzymaj się, to miejsce każdy poważa.

Zadanie 1.
Jest karczma, hotel, wyciąg narciarski z tyłu na stoku
Przy fontannie informacja, że Dom otwarto w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ trzecim roku.
Budowali go sami pszczelarze bez ociągania
Dziś służy im na zjazdy, konferencje i spotkania
Po drugiej stronie ulicy stoi ciemny dom drewniany
Kiedyś centrum dowodzenia – plebania, dziś rzadko otwierany.
Zastukaj. Śpiewaczka Urszula Rojek chętnie coś opowie,
Jeśli nie jest akurat w Wiedniu lub w trasie koncertowej.

3.
Dalej kieruj się tam, gdzie rowerowe znaki
Jest tu parking i tablice prezentujące szlaki.
W Informacji Turystycznej, która się tu mieści
O Kamiannej możesz usłyszeć dalsze opowieści.
Gdy wszystko przeczytasz, przejdź przez rzekę,
By NMP Nawiedzającej znaleźć opiekę.

Zadanie 1.
Zerknij na czarną tablicę, co historię Ci opowie
Jak w 47 roku Kamiannę opuszczają _ _ _ _ _ _ _ _
Tak naprawdę większość z nich zniknęła w kwietniu roku 45-ego,
Wtedy 56 rodzin łemkowskich wyjechało z zakątka tego
Przenieśli się do miejscowości Zinkow na dzisiejszej Ukrainie,
Lecz tu w Kamiannej pamięć o nich nie zaginie.

Zadanie 2.
W 47 roku tylko osiem łemkowskich rodzin jeszcze tu mieszkało,
Przesiedlono ich na Dolny Śląsk w ramach Akcji Wisła. Wiele po nich zostało.
Na ich miejsce sprowadzili się górale z Gorców i _ _ _ _ _ _
Są tu do dziś, noszą góralskie stroje, choć nie mieli tu korzeni.

Zadanie 3.
Powyżej piękny drewniany kościół – rzymskokatolicki dziś,
Była to prawosławna cerkiew. Obok pozostał równoramienny unicki krzyż Pamiątka z drugiej grekokatolickiej świątyni, która do Bukowca została przeniesiona
Cerkwi św. _ _ _ _ _ _ _ _ _ - jak mówi tabliczka przy nim umieszczona.
Zajrzyj do wnętrza kościoła – tam wystrój drewniany
Dzieło Jana Stefaniaka, za które wielokroć był nagradzany.
Jeśli trafisz na moment, że kościół jest zamknięty
W sklepie z miodami w Pasiecie Barć klucz jest dostępny.
Gdy będziesz w środku przyjrzyj się Drodze Krzyżowej – czy czegoś tu brakuje?
Na przedostatniej stacji Św. Jan Apostoł pod krzyżem nie występuje!
Jan Stefaniak zmarł w 85 roku, a ta opowieść wciąż o nim krąży,
Że w całym kościele tylko swego patrona wyrzeźbić nie zdążył.
Spójrz też na obrazy. Lokalny koloryt widać w całej krasie Po lewej stronie ołtarza Matka Boska – Królowa Pasiek.

4.
Spod kościoła przez bramę pasieki pnij się dalej w górę
Gdzie na zboczu wzgórza stoją kolorowe ule.
Przyjrzyj się ulom. Przy „Barć Skarbonce” skręć w prawo
I w stronę dużych drewnianych figur podążaj żwawo.
Stawiano je przy ulach, by chronić je przed niedźwiedziami,
Zerknij i idź dalej, do końca ścieżki, potem w górę schodkami.
Na dole jest pszczeli skansen, tam nie usłyszysz bzyczenia,
Wyżej spotkasz tysiące pszczół, szukających pożywienia.

Zadanie 1.
Tam gdzie w ulach są pszczoły, poczekaj, usiądź na ławie,
O bartnikach i pszczelarzach dowiesz się wszystkiego prawie.
Bartnicy - jak niedźwiedzie - w lesie, na drzewach szukali miodu pszczelego,
Zawód to stary – najstarsza kłoda bartników pochodzi z wieku dziesiątego.
Niestety takie miodu zbieranie powodowało pożary lasu,
W XIX wieku car Rosji zabronił tej pracy i od tego czasu
Pojawili się pszczelarze a z nimi ule i pasieki,
Przymierze człowieka z pszczołami będzie już trwać na wieki.
Pszczelarz pszczół z barci nie wykurza, lecz domy im buduje Ule, w których te owady pieczołowicie hoduje.
Wszystkie produkty pszczele mają cenne właściwości
Miód, wosk, pierzga – to towary o dużej wartości.
Pszczoły latają tylko w dzień, gdyż słońcem się kierują
W ten sposób zawsze do domu drogę znajdują.
Spójrz na ule przy ogrodzeniu, zobaczysz patrona pszczelarzy
Trzy postacie św. Ambrożego – wykonane przez rzeźbiarzy
Pochodzących z miasta _ _ _ _ _ _ _ _ – zgodnie z podpisami,
Umieszczonymi na figurach, byśmy przeczytać mogli sami.

Zadanie 2.
Popatrz jeszcze na wszystkie ule powyżej ścieżki,
Dominują w nich kolory: żółty, _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _

5.
Dalej kieruj się w stronę kawiarni, przez drewniany most
To Pasieka Barć – możesz tu coś zjeść i poczuć się jak gość.
Potem idź w prawo w górę drewnianymi schodami,
To kącik z Muzeum Pasiecznictwa i innymi atrakcjami.

Zadanie 1.
Pierwszy na lewo sklep z produktami miodowymi
Tutaj w Kamiannej tradycyjnie wytworzonymi
Dalej Galeria św. Ambrożego od Józefa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
Gdzie figury i obrazy autorstwa przeróżnego.

Zadanie 2.
Tablica: Informacja medyczna – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ obok się znajduje
O leczniczym działaniu produktów pszczelich tu się informuje.
Jeśli zaś zapach wosku wyjątkowo lubisz, kolego,
W woskowni możesz odlać świece z wosku pszczelego.
Jest też i laboratorium, gdzie sztucznie zapładnia się owady
By górskie mrozy nie powodowały pszczół zagłady.
Pszczelarze dbają w ten sposób o czystość lokalnej odmiany,
Bo to gatunek do miejscowych warunków świetnie przystosowany.

6.
Gdy wszystko już zwiedzisz, idź w górę, aż do drogi
A tam na prawo niech poniosą cię nogi.
Miń ośrodek Ojca Honorata i podążaj dalej żwawo,
Aż do miejsca, gdzie droga ostro skręca w prawo.
Porzuć asfaltową drogę i wejdź na cmentarz,
tu spoczywają ci, o których Kamianna pamięta.

Zadanie 1.
Tu, gdzie niegdyś w cerkwi św. Parascewy modły odprawiano,
Księdza Ostacha w 2011 roku pochowano.
Obok zaś grób księdza Mikołaja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ostatniego w Kamiannej proboszcza grekokatolickiego.
To już finał. Jeśli wszystko odgadłeś, to teraz się dowiesz
Jak lokalny gatunek pszczoły się zowie.

