
Możesz sam troszeczkę oleju wycisnąć spróbować. 
Musisz tylko na spory wysiłek się przygotować. 
Poznasz tu nasiona i różne rośliny oleiste.                                                                                  
Przekonasz się, że nie wszystko jest takie oczywiste. 
 „Lepszy ⎕ ⎕ _ _ niż ⎕ _ _ ” - pewnie znasz to 
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 przysłowie, 
Ale, że nie o grzyba w nim chodzi tu 
właśnie się dowiesz. 
Poznasz małą, niepozorną roślinkę, którą 
rydzem nazywają, 

Tutaj się dowiesz, dlaczego te rośliny taką nazwę mają. 
Możesz też  spróbować swoich artystycznych zdolności. 
Samemu wykonać stroik, palmę czy słomiane 
rozmaitości. 
Wiele tutaj jeszcze atrakcji dla turystów mamy 
Do odwiedzenia tego miejsca wszystkich zapraszamy. 
Ale ty pewnie skarbu nie możesz się doczekać 
Już jesteś o krok od niego i nie ma co zwlekać. 
Złóż tylko hasło z zaznaczonych literek 
I odszukaj miejsce w którym jest kuferek. 
Zaraz za bramą pieczęć i skarby na Ciebie czekają. 
Przybij pieczęć a skarby weź do domu i niech ci 
przypominają 
Tę dzisiejszą pieszą wycieczkę. 
Jeśli z niej zapamiętasz, no chociażby troszeczkę, 
Opowiedz o tym koleżankom, rodzeństwu, kolegom 
Zaproś ich do nas,  niech też nas odwiedzą. 
Może też zechcą poznać i okolicę i jej osobliwości  
i smak świeżo wytłoczonego oleju i  
 widok ze szczytu _ _⎕ ⎕ 
                                      22  13 

Czy już teraz rozumiesz, czy nie masz wątpliwości  
dlaczego nazwa tego miejsca to „_ _ ⎕ ⎕_ _   Natury”. 
                                                                                 26  29 
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Quest – wyprawa odkrywców 

ZABŁOCIE 
- z zamiłowania do natury 

 

Zapraszamy na spacer do 
Zabłocia, wsi kryjącej  wiele 
niespodzianek, których 
poznanie  pozwoli nam 
docenić piękno naturalnych: 
krajobrazów, barw, zapachów 

i smaków a więc doznań jakie funduje nam sama natura. 
Poznamy też szczyptę historii Zabłocia wioski, w której urodził 
się  Jan Pocek i której piękno tak malowniczo opisywał w 
swoich wierszach. Zabłocie położone jest w powiecie 
puławskim, w zachodniej części województwa lubelskiego, u 
podnóża Płaskowyżu Nałęczowskiego, w odległości  ok. 10 km 
od Nałęczowa i ok.1 km od Markuszowa. 

Dojechać tu można PKS lub busem bezpośrednio            
z Lublina, Puław i Warszawy, wysiadając w Markuszowie. 
Wyprawa rozpoczyna się obok kościoła parafialnego, 
leżącego ok. 100 m na południe od  przystanku PKS. Podczas 
wędrówki zadaniem będzie ułożenie hasła z ukrytych na 
trasie liter. 

Czas przejścia: ok. 1,5 godz. 
 

Markuszowska Ziemia, piękna okolica. 

Każdego przybysza urokiem zachwyca. 
Aby poznać bliżej jedną z miejscowości, 
Zachęcamy w tym Queście naszych miłych gości. 
Patrz uważnie na mapę, a tekst 
głośno czytaj, 
Kieruj się wskazówkami i o nic nie 
pytaj. 
Stoisz przed Kościołem starym, 
barokowym, 

http://www.skarbynatury.eu/
http://www.zielonypierscien.pl/
http://www.bestquest.pl/


To początek przygody. Czyś na nią gotowy? 
Ulica Kościelna na południe prowadzi. 
Podążaj nią śmiało, przecież nic nie wadzi. 
Szosą asfaltową idź prosto do przodu. 
Uważaj tylko bo nie brak tu samochodów. 
Już za chwilę przed Tobą piękne stawy będą. 

Przyjazne kaczkom, rybom, łabędziom. 
Jeśli dzień upalny to przystań na chwilę 
I popatrz jak ryby z wody się 

wychylą. 
Pomiędzy stawami jest mostek, 
grobelka.  
Pod nim płynie Kurówka rzeczka niewielka. 
Tuż za stawami żegnamy się z Markuszowem. 
I kolejne przygody czekają niebawem. 
Gdy dalej pomaszerujesz krajobraz się zmieni 
Na zakręcie szosy zobaczysz wał ziemi. 
Czy może myśl jakaś przychodzi do głowy. 
A może przypomina to miejsce nasyp kolejowy. 
Przed wieloma laty kolejka tu była  
I do pobliskiej cukrowni buraki dowoziła. 
Dziś nie ma już cukrowni i buraków mało, 
A miejscowi dotąd to miejsce „kolejką” nazywają. 
Za „kolejką” rozpościera się zielona kraina. 
Po obu stronach szosy zielona _  _  _ ⎕ się zaczyna. 
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Na tych łąkach stada bocianów 
sejmikują,  
Kiedy jesienią w daleką podróż się ⎕ _ ⎕ _ _ ⎕ _ 
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Nad głowami liście _ ⎕ _ _ ⎕ _ drogę zacieniają, 
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Miły chłód południową porą dają. 
Dochodzisz do wioski o nazwie  ⎕ _ ⎕ _ _ _ _ ⎕  
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Jeśli będziesz cierpliwy, znajdziesz skarbów krocie. 
Tylko krocz dalej mój miły kolego, 
Do celu wzdłuż szlaku rowerowego. 
Na krzyżówkach skręć w lewo tuż obok kapliczki. 
Dobrze, że idziesz szosą – masz suche trzewiczki. 
Dawniej po deszczu było tu błota co niemiara. 
Stąd nazwa Zabłocie do dziś się zachowała. 
  

Wkrótce widzisz plac zabaw, tuż obok świetlica. 
To Dom ⎕ _ ⎕ _ ⎕ ⎕  - tak głosi tablica. 
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Stoi on na miejscu bardzo historycznym. 

Przyjeżdżali tu dawniej goście bardzo liczni. 

Przyjeżdżał tu Żeromski i Prus też tu bywał, 
Kiedy w pobliskim ⎕ _ _ _ _ _ _ _ ⎕_  pomieszkiwał. 
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Stary Dom Ludowy co stał tu 
opodal, 

Rozebrano niedawno choć bardzo go szkoda. 
Zostawiamy po lewo to miejsce historyczne, 
Wszak czekają nas jeszcze niespodzianki liczne. 
 Idź dalej szosą mijając zagrody, 
 Wsłuchaj się w głosy, podziwiaj wsi urodę. 
 Tuż za zakrętami, wychodzisz na prostą. 
 Do skarbu się zbliżasz i to bardzo mocno. 
Tablicą miejsce oznaczone już przed sobą widzisz 
⎕ _ _ ⎕      _ _ ⎕ _ ⎕ _ ⎕ _ _      _ _ ⎕ _ _⎕ ⎕ _ _        
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                                                                  - tak głosi napis 
I Punkt Przyjazny Rowerom tutaj 
się znajduje, 
Obecność bicykla o tym 
informuje.  
Ale jeszcze zaczekaj, skręć w 
prawo, pod górę.  
Na szczycie góry kolejny punkt 

oczekuje. 
Między roślinami ścieżką gęsiego podążaj dokładnie. 
Nie wydeptuj roślinek niech rosną sobie ładnie. 
Wkrótce wierzchołek góry osiągniesz i widok znów 
nowy.          
Widzisz skąd przyszedłeś? 
 To punkt widokowy. 
Za pomocą lornetki, lunety zobaczysz 
szczegóły, 
Obejrzałeś, czas wracać, no to biegnij z góry. 

Przed szosą wyhamuj i ostrożnie przejdź na 
stronę drugą. 
Skarb swój tutaj znajdziesz i to 
całkiem niedługo.  
„Skarby Natury” to miejsce się 
zowie. 
Dlaczego tak się nazywa sam 
zaraz odpowiesz. 
Tu dowiesz się wiele jak to z 
olejem było, 
I dziś jak się go tłoczy  
 i dawniej tłoczyło. 

 
                                           


