
Jeśli go nie znalazłeś i pot leci Ci spod pach 

Nie płacz - licz teraz latarnie na słupach 

 
Siódma pojedyncza wskaże Ci drogę  

Skręcaj za nią w lewo, wyciągając nogę 

Idź między dwie latarnie po przeciwnej stronie 

Gdy zobaczysz pieska nie depcz mu po ogonie 

Idąc na wschód, wyciągaj nogi bo mija czas 

Dalszą drogę wskaże ci po lewej ogromny głaz 

 

Skręć w prawo i kieruj się w główną aleję 

Oglądasz teraz skwer - markuszowską knieję 

Za stojakiem rowerowym rosną młode _ _ _ _ _ 
                                                                                                                                                      11                            
Jeśli rozpoznałeś gatunek - będziesz nagrodzony 

Gdy dojdziesz do końca skwerowej alejki 

Rzec możesz: Dotarłem aż tutaj – Jestem wielki! 

Po  prawej pomnik wieszcza Tobie już znanego 

To nasz ludowy poeta – pamiętasz Kolego? 

Przy drugim stojaku rowerowym skręć w lewo 

Skarb czeka na Ciebie już całkiem blisko Kolego 

Szukaj „zebry” – przy niej budynek 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _  koloru 
       15                    20                            

 
Gdy znasz już całe hasło - oczekuj splendoru 

Krocz śmiało do środka – tam podaj rozwiązanie 

Twoje odkrycia i wyprawa będą teraz nagradzane 

Miła Pani przystawi na queście pieczęć żwawo 

Właśnie go ukończyłeś Odkrywco – Brawo, Brawo!!!! 

 
 

 
 

 
 

HASŁO: 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

  

10 

 

11 

 
 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

  

   
18 

 

19 

 

20 

 

21 

 
  

 

  
22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 
  

 
 

Aby uzyskać pieczątkę musisz podać hasło.  

 

Miejsce na skarb: 

 

    
Twórcy Questu: 
Łukasz Wiczołek, Daria Usarek, Natalia Pecio Paulina Łowczak, Julia Mirosław, 
Tomasz Firlej, Mateusz Gorecki, Kacper Sołyga, Paweł Serewa, Klaudia 
Niezbecka, Justyna Nowaczyk, Jakub Okoń, Rafał Wójciak, Milena Kołodziej, 
Sławomir Łowczak; Współpraca Alina Strużek 
 Opracowanie: Sławomir Łowczak 

 
Opiekun wyprawy: 

 

   Zespół Szkół w 
Markuszowie  

Uwagi i opinie odnośnie questu 
 prosimy kierować na  e-mail: gdk.markuszow@gmail.com 

 
Quest – Wyprawa Odkrywców  

powstał podczas dwudniowych warsztatów 
przeprowadzonych zgodnie z metodą i zasadami 

opracowanymi przez twórcę questingu 
Stevena Glazera  

 
 

 
Zapraszamy do Markuszowa na spacer po zabytkowym 
miasteczku o bogatej i ciekawej przeszłości. Wyprawa po 
skarb umożliwi poznanie ciekawych historii, najciekawszych 
postaci związanych z tym miejscem, wyjątkowych opowieści, 
których nie znajdziesz w przewodnikach. 
Markuszów położony jest w powiecie puławskim, w 
zachodniej części województwa lubelskiego. 
 26 km od Lublina, 20 km od Puław. Dojechać można tu PKS 
lub busem bezpośrednio z Lublina, Puław, Nałęczowa.  
Wyprawa zaczyna się przy sklepie Biedronka.  
Podczas wędrówki Twoim zadaniem będzie ułożenie hasła z 
ukrytych na trasie liter. 

Czas przejścia: ok. 1 godz. 
 

 

 od „biedronką” Twoja wyprawa się zaczyna, 

Nie wędruj spod niej pochopnie 

ani do Puław, ani do Lublina 

W stronę Bobowisk kieruj Wędrowcze swe kroki, 

Tam znajdziesz cmentarz z dawnej epoki. 
 

Sześćdziesiąt kroków Cię dzieli od znaku, 

Który ogranicza Twą prędkość  

do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  km nieboraku                                                                                                                                                                                                                                      

                                  13                           6 

Po lewej boisko i szkoła _ _ _ _ _ _ _ koloru 
                                                                                                                                   10 

Uczniowie zdobywają w niej wiedzę nie bez mozołu. 
 

Dalej po prawej zielone rosną tuje 

Siedemdziesiąt _ _ _ _ _ ich się tu znajduje 
                                                                    18                    16 

Za nimi _ _ _ _ _ _ _ twe „zęby” uratuje 
                                             14                     

Zobacz jak ten quest ładnie się rymuje. 

 

P 



Tu nie ma żadnego strumyka ani rzeczki 

Idziemy dalej prosto proszę wycieczki  

Po lewej miniesz dom, co ma zielony dach 

Idź w stronę cmentarza bramy rach, ciach, ciach… 
 

Na bramie _ _ _ _ krzyże cieszą Twe oko 
                                                                7                     

_ _ _  są niżej, jeden zaś wysoko 
               2                     

Ćwierć setki kroków odmierz wprost od bramy 

Gdzie w 1908 roku ks. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                                                                                            21            23                     

został pochowany 
 

Dwadzieścia kroków dalej jest grób ks. Soszyńskiego 

Który w 1977 roku dokonał żywota swego 

Obok niego matka księdza też spoczywa 

Konstancja _ _ _ _ _  Soszyńska się nazywa 
                                                                    25           19             

Spójrz teraz na północno-wschodni cmentarza róg 

Stoi tam zwieńczony figurą Maryi grób 

Skieruj się szybko w jego stronę 

Aż z bliska zobaczysz św. Józefa żonę 

„Dobroczyńca _ _ _ _ _ _ _ _ opiekun ubogich” 
                                                                  12            

Był wielkim patriotą choć czas był dla Polaków srogi 

Był on ojcem chrzestnym wielkiego pisarza 

Nie każdemu taki zaszczyt się zdarza 

Mały Oleś Głowacki przyszedł na świat w jego plebani 

Ks. Feliks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ opiekował się nim,  
                                                               8                    24     

proszę Pana i Pani 

Za patriotyzm i wsparcie duchowe  

Powstania Styczniowego 

Gnębili go Rosjanie, aż zmarł w roku 1880 

dnia 21 _ _ _ _ _ _ 
                                            5                     

Idź dalej na zachód wzdłuż cmentarnego muru 

Licz teraz pilnie słupy w betonowych czapach 

Tylko się nie pomyl, bo dostaniesz po łapach 

Za piętnastym skręć w lewo w alejkę  

i choć trochę tu odludnie 

Nic się nie bój i siedemdziesiąt kroków 

 idź teraz na południe 

 

  Doszedłeś do grobu gdzie leży Wadia Gluzman 

  Warta poznania to postać mówię Wam! 

  Wadia był Żydem, z rąk Niemców zginęli jego rodacy 

  On jeden przeżył i żył tu dalej z rąk swoich pracy 

Był stolarzem bardzo znanym i lubianym 

Wers na jego grobie z błędem został zapisany 

Znajdziesz Odkrywco ten błąd? 

Jeśli nie to do szkoły wracaj stąd! 
 

Wracamy kroków 20 do głównej alejki 

Wszystko można oglądać tu bez kolejki 

Kieruj się na zachód do miejsca pamięci 

Po pół setce kroków nowa zagadka Cię nęci: 

„Przechodniu powiedz Polsce tu leżą jej syny 

_ _ _ _ _ _  jej do ostatniej posłuszni godziny” 
                                       1                     

Dwadzieścia _ _ _ _ _ _ _ _ nazwisk obelisk upamiętnia 
                                                                                          9            

 Zginęli za Polskę – choć droga do niej była kręta 
 

Piętnaście kroków dalej grób kolejnego poety 

Zygmunt _ _ _ _ _ _ tu spoczywa 
                                            4                     

 – gdyż zmarł już niestety 

W miesiącu _ _ _ , roku 1979 został pochowany 
                                                               26                     

Pisał wiersze o miłości do naszej małej ojczyny 

 Najpiękniejszej - choć pokrywają ją wojenne blizny 

Mimo, iż tomiki jego wierszy zostały  

   przed laty opublikowane 

   to „Nasze wizytówki” i „ Najdroższy uśmiech”  

   są niestety dziś nieco zapomniane. 
 

 Od grobu poety bież kroków czterdzieści na południe 

   Strach Ci iść przez cmentarz gdy tak odludnie? 

   Doszedłeś do granicy cmentarza starego  

Nic Ci tu jednak nie grozi nie bój się Kolego 

Tujowa Aleja  oddziela cmentarz stary od nowego 

Nie martw się miejsca starczy tu dla każdego! 

Policz ile zielona aleja tuji liczy,  

Nie powywracaj przy tym zniczy 

Rośnie ich dokładnie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sztuk 
                                                                                                                                     17                     

Idź do bramki wyjściowej tup, tup, tup… 
 

Wyszliśmy z bramy, cmentarz już żegnamy 

Doszliśmy do słupa z dwoma latarniami 

Kieruj się w prawo znaną Ci już drogą 

Dzięki temu nie zbłądzisz niebogo 

Po lewej po 30 krokach zobaczysz _ _ _ _ _ _  i brzozy 
                                                                                                                                                                                          3 
Nie są pochyłe, nie próbuj na nie wchodzić jak kozy. 

Idziesz teraz szlakiem rowerowym niebieskim 

Znak skrętu szlaku wskaże ci drogę, 

             uważaj na pieski! 

 

 


