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Miejsce na skarb:

Inne góralskie questy:
www.skarbygorali.pl

Questy w całej Polsce:
www.questy.com.pl

Na szczycie polskiego Spisza

Aplikacja Skarby Górali: 

Questy - Wyprawy Odkrywców: 
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Fundacja Mapa Pasji

Tematyka:
Jest to górska wycieczka z nutką historii prowadząca przez 
Łapszankę i najwyższe partie polskiego Spisza, m.in. Kuraszowski 
Wierch (Kurasówkę). Towarzyszą jej zapierające dech w piersiach 
górskie krajobrazy – widoki między innymi na Tatry i Pieniny. 

Jak szukać skarbu:
Quest to gra, w którą można grać w dowolnej chwili. Wystarczy 
uważnie czytać wskazówki i rozwiązywać zagadki, by otrzymać 
końcowe hasło prowadzące do skarbu – pamiątkowej pieczęci.

Początek wyprawy:
Na parkingu obok Szkoły Podstawowej w Łapszance. 
GPS: 49.356021, 20.188049

Czas przejścia:
ok. 3 godz. 30 min

QUEST- Wyprawa Odkrywców

Odkryj skarby Górali Spiskich!
Polscy Górale Spiscy zajmują 
15 wsi położonych pomiędzy 
Zalewem Czorsztyńskim a rzeką 
Białką m.in. Łapsze Niżne, 
Niedzicę, Kacwin, Trybsz, Frydman 
i Jurgów. Większość (95%) Spisza 
znajduje się dziś na Słowacji. 
W kulturze ludowej widać sześć 
wieków panowania węgierskiego.

Łapsze 
Niżne

Szczawnica

Łącko

Mszana 
Dolna

G órale

Spiscy

Są tu również oznaczone szlaki rowerowe. 
Idź dalej, na Twoje przybycie skrzyżowanie jest gotowe.
Z dala już widać rozwidlenie – obierz lewą odnogę,
Niedługo wejdziesz na drugą oznakowaną drogę. 

Udało się? To   _  _ _ _ _ _ _ _ _  szlak. Niech też Cię prowadzi.
            7 
Jeszcze parę kroków, a góra wnętrze swoje zdradzi, 
Skalne ściany z boku ujawnią jej przekrój geologiczny.
Idź dalej, w dole także czeka widok prześliczny.

Na lewo – Słowacja, niecałe czterysta metrów stąd.
Przed Tobą zaś przełęcz i Łapszanki rwący prąd.
Jesteś blisko. Gdy zobaczysz pierwsze zabudowania,
Skręcaj w lewo i przed siebie bież bez wahania!

Zaraz na kolejnym zakręcie kapliczka Ci się ukaże.
To znane miejsce – znane ze wspaniałych wrażeń.
Tutaj schodzą się szlaki, Tatry dumnie się prężą.
Ci, co tu doszli, z pewnością w queście zwyciężą.

Biała kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej
Zdradza swój wiek sędziwy i o człowieka troskę:
Piorunem śmiertelnie rażony o modlitwę prosi
_ _ _ _ _  _  _ _  _  _  Kapołka – jak tabliczka na krzyżu głosi.
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W tradycji ludowej był zwyczaj bicia w dzwony
Podczas burzy, aby przegonić winne jej demony
Zwane płanetnikami. Tu tragedia z tego wynikła.
Pamięć o ofierze przechowuje kapliczka niezwykła.

Unieś głowę – Hawrań jest na pierwszym planie.
To najwyższy szczyt Tatr Bielskich, spoglądasz na nie.
W prawo zwróć się teraz – pod drzewami w oddali
Jest drewniany stół, tablica rowerowe szlaki chwali.

Wiesz, że skarb jest już w zasięgu Twojego wzroku?
Najpierw jednak ku tablicy zrób te kilka kroków
I przeczytaj, że czerwonymi kropkami oznaczono
_ _ _ _ _  _  _    _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ . Od tego jest przyrody łono. 
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Skręć w drogę za tablicą, miń ławki, czytaj słowa hasła.
Jak dobrze, Odkrywco, że nadzieja w Tobie nie zgasła!
Obyś tu wracał, by zaszczycić wizytą nasze szczyty.
Łapszanka zawsze Cię zaprasza, zachęca do wizyty!

Autorzy questu:
Krzysztof Florys - trener questów, 
Karolina Cipta, Maria Cipta, Natalia Cipta, 
Emilia Janeczek, Wiktoria Janeczek, Krzysztof 
Kapołka, Elżbieta Łukuś, Jakub Pietraszek, 
Daniel Sołtys, Mariusz Sołtys, Krzysztof Trzop

Ilustracje: Adam Jarzębski 

Opiekun questu:
Szkoła Podstawowa w Łapszance  
e-mail: splapszanka@lapszenizne.pl
tel. 182659950



Witamy cię, Drogi Gościu, w przepięknej Łapszance!
Sekrety jej piękna kryją się w tej rymowance.
Wiesz już na pewno, że jesteś w spiskiej krainie.
Mamy nadzieję, że czas ciekawie Ci tu minie!

Łapszanka, w 1657 roku na prawie wołoskim lokowana,
Z pięknego położenia w Zamagurzu jest znana.
Przez dwa lata było tu przejście graniczne ze Słowacją – 
Aż Strefa Schengen ułatwiła podróżowanie obu nacjom.

Na parkingu jest tablica z mapą. Wiele powie Ci ona.
Choćby, że wieś ta w dolinie rzeki _  _  _ _ _ _ _ _ _  jest położona,
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Rozciąga się u stóp najwyższych szczytów polskiego Spisza:
Dudasowskiego Wierchu i  _  _  _ _ _ _  _  _ _ . Miejsce to wycisza.
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A także uczy wysiłku. Wegetacja jest tu spóźniona,
Ziemia nieurodzajna… Wiele trudności muszą pokonać
Tutejsi rolnicy i pasterze owiec, których wciąż tu wiele.
Możesz na nich liczyć, to prawdziwi twardziele!

Za ciężką pracę natura nagradza ich swoimi cudami.
Widoki zapierają dech: rzeka zachwyca 30 kaskadami,
Pasma górskie tu widać jak na dłoni i rozległe lasy.
Trudno się dziwić, że wielu chce tu spędzać wczasy!

Czas ruszać, Odkrywco! Główną drogą idź w górę,
Wkrótce i Ty poznasz wspaniałą tutejszą naturę.
Zaraz ukaże się przystanku ładna bryła drewniana, 
A za nim i za stodołą sylwetka dobrze Ci znana.

Znajdziesz ją w okrągłym  _  _  _ _  _  _ _  przy znaku z wybojami.
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Drogą naprzeciwko niego idź (z asfaltu w lewo) z nami.
Rozejrzyj się – obok Ciebie potok do rzeki wpada.
Nazwę tej rzeki już znasz – a znać ją tutaj wypada.

Wznosisz się gruntową drogą. W dole jest budynek szkoły.
W dziejach Łapszanki różne łączą się żywioły:
Ludność wsi kolejno w trzech uczyła się językach.
Szkoła jest od 1903 roku, tak z dokumentów wynika.

Wpierw jednak uczono tutaj w węgierskiej mowie.
Może spotkasz kogoś, kto pamięta i opowie,
Jak przed wojną przybyli polscy nauczyciele,
W czasie wojny zaś słowacki. Języków znamy wiele!

Jeśli wzrok uniesiesz ku zboczu, ponad szkołę,
Zobaczysz rzędy drzew sadzonych tu z mozołem.
Wraz z kamiennymi wałami chronią naszą okolicę
Przed osunięciem się ziemi na domy i na ulicę. 

Łapszanka – Kurasówka

Wspinaj się teraz dalej roztropnie i powoli,
Chyba że już na początku mocno zmęczyć się wolisz.

Wkrótce ścieżka Twoja ostro w prawo zakręci:
Stąd prosto do grzbietu, niech inny kierunek Cię nie znęci!

Ćwierć kilometra od zakrętu wejdziesz do lasu.
Trzymaj się lewej strony, bo stracisz dużo czasu.

Znów ćwierć kilometra drogi i pożegnasz drzewa.
Na wielkich łąkach słońce raz jeszcze Cię ogrzewa!

Maszeruj dziarsko, uważając na ostre kamienie,
A skoro otworzyły się rozległe przestrzenie,

Z pewnością nasycisz się górskim krajobrazem:
Magura Spiska i Tatry pozdrawiają Cię tu razem!

Skoro stoisz tyłem do kierunku marszu zwrócony,
Dojrzysz grupę domów nieco z prawej strony.

To Pawliki, część wsi Rzepiska, istna brama do raju,
Są najwyżej położonym osiedlem w spiskim kraju!

Leżą na wysokości 950 metrów, Odkrywco drogi.
Ruszaj dalej swą drogą – oby w nastroju błogim!

Twój najbliższy cel to grzbiet w widocznej ścianie lasu.
Tam szukaj wzdłuż grzbietu biegnącej drogi – nie z atłasu.

Na Kurasówkę nie prowadzi żaden znakowany szlak,
Biegną tam za to pasterskie ścieżki. Szlaku brak?

Cóż to dla Ciebie! Na rozstaju w drogę w lewo skręcisz
I skrajem lasu pod górę – chyba się tu nie zniechęcisz?

Jeśli będziesz uważny, dostrzeżesz długi ziemny rów.
Jest z prawej, za drzew zasłoną. To lekcja historii znów!
Obserwujesz okopy z czasów drugiej wojny światowej

Powstałe dzięki sile mięśni ludności miejscowej. 

Po klęsce 39 roku ta część Spisza trafiła do Słowacji,
Która odwoływała się do różnych historycznych racji. 
Władze słowackie budowę linii obronnej zarządziły,

Broniły jej zawzięcie hitlerowskie siły.

Armia Czerwona z trudem sforsowała te umocnienia,
Straty miejscowej ludności długo by wymieniać.

Okopy pozostały jako świadectwo. Warto pamiętać
O losach ofiar wojennej retoryki – nie tylko w święta!

Idąc wzdłuż okopów, dotrzesz znów do rozwidlenia.
Trzymaj się lewej strony i kierunku nie zmieniaj.

Przetnij okopy, w podejściu na szczyt trzeba wejść w las. 
Jest to las   _   _  _ _ _ _ _ _ _ . Kurasówkę zdobyć już czas!
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Przejdziesz teraz w borze metrów ponad czterysta.
Dla prawdziwego wędrowca to przyjemność czysta!

Szczyt pośród drzew znaczy kapliczka drewniana,
Na wysokim rzeźbionym słupie jest ulokowana. 

Odnalazłeś ją? Zdobyłeś Kurasówkę, Podróżniku!
Odpowiesz więc na zagadkę, nie trzeba tutaj trików:
Pod daszkiem spadzistym i rozetą na Ciebie czekała

_ _ _  _  _     _  _ _ _ _  różańcami obwieszona cała. 
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To nie koniec Twej wędrówki, skarb jeszcze czeka.
Wracaj więc tą samą drogą, ni chwili nie zwlekaj.

Gdy dojdziesz tam, skąd ruszyłeś skrajem lasu,
Nie idź w dół, lecz prosto – skarb wymaga czasu!

Pójdziesz drogą wzdłuż grzbietu, by po metrach dwustu
Znów na chwilę w las wkroczyć. Choć piękno to rzecz gustu,

Nie wierzę, że dalsza panorama gór Cię nie zachwyca!
Pomyśl, że szczyty te zachwyt Twój zaszczyca.

Z prawej Dudasowskiego Wierchu grzbiet zalesiony,
Z lewej zaś w dali szczyt Pienin – Trzy Korony.

Główną drogą idziesz przed siebie na południe.
Ciesz się chwilą. Jak tu jest pięknie! Bezludnie. 

Dojdziesz do skrzyżowania wśród drzew – i znaku,
Że w tym miejscu wchodzisz na trasę  _ _ _ _  _  _ _  szlaku.
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Pójdziesz nim do mety, żegnając widok na Pieniny,

Bez problemu wrócisz stąd do Łapszanki, do doliny.


