
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skłoń wędrowcze głowę przed tym świętym Janem 

Na puławską drogę nogi niosą same. 

Mijasz z lewej „Michałki”  dość starą dzielnicę 

Stał tu dworek i szkoła, przedszkole, piwnice. 

 

Dalej, gdy się acan przemieścisz 

Muzealny szyld ujrzysz 

 

Niby nic – taka zagroda 

A różne cudeńka chowa 

Można oglądać, dotykać,  

dziwacznymi rowerami pomykać 

 

To   _    _       _   Nietypowych  _    _ _ _ _ _  w kraju całym znane 
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przez dzieci, młodzież, starszych mocno uwielbiane 

 

Akrobacji rowerowych syty  oraz niespodzianek 

Zobacz jeszcze kolekcję opakowań szklanych 

Na likwory, nalewki,  miody  i araki 

Z całego świata kształty i przeróżne smaki. 

 

Kustosz Józef Majewski tak bardzo się stara,  

Że zobaczysz u niego wyroby kowala 

Wiele rzeźb i ozdób, obrazów, starych rzeczy 

Ciekawe to miejsce, nikt temu nie przeczy. 

 

Wyjdź za furtę Pana Majewskiego 

Bież ku Wiśle 20 kroków Kolego 

Po obydwu traktu stronach 

Starorzecze Wisły zwane Gruszką kona 

 

Gruszka rzeka stara od wieków tu płynie 

Dawne koryto Wisły dziś porasta, ginie 

Ale jeszcze choć ptaki miłe tu mieszkają 

Śpiewnym trelem i ćwierkaniem życie umilają 

 

Dwa młode drzewa splecione w uścisku 

Rosną nieopodal w wodnym uroczysku 

 

 

 

Tworzą jakoby okno przez które turysto 

Zobaczysz łabędzie – pływające  bystro 

Bo ta nasza Gruszka ma przyjazne wody, 

Gdzie piękne łabędzie odbywają gody. 

 

Jeśli cały Quest rozwiązałeś 

Ważne hasło już  poznałeś 

Spójrz jeszcze na lewą ulicy stronę 

Zobaczysz wśród zielonych liter „o” czerwone. 

 

Pod napisem jest budynek 

Na półkach dużo tu szynek 

Przestąp  jego niskie progi 

Wyciągając prężnie nogi 

 

Podaj hasło szynkarzowi 

On spod lady skarb wyłowi 

Choć żeś dalej człek ubogi  

Pakiet wrażeń wart był drogi 
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Zapraszamy do Gołębia na spacer z hetmanem Stefanem 
Czarnieckim. Wyprawa po skarb umożliwi poznanie 

miejscowości o 1000-letniej historii, jej wyjątkowych zabytków 
oraz wydarzeń i postaci związanych z tym miejscem. 

Gołąb położony jest w województwie lubelskim, na prawym 
brzegu Wisły między Puławami i Dęblinem. Dojechać tu można 

bezpośrednio autobusem komunikacji miejskiej z Puław lub 
pociągiem, PKS-em albo busem z Puław, Dęblina i Warszawy. 

Wyprawa zaczyna się na rynku, przy kościele parafialnym pw. 
św. Floriana i św. Katarzyny. Podczas wędrówki zadaniem 

turysty będzie ułożenie hasła z ukrytych na trasie liter. 

Czas przejścia: ok. 1 godz. 

 
  

 

 

 

 

QUEST - WYPRAWA ODKRYWCÓW 

„Gołąb – nadwiślańskie Loreto” © 
 

 

W  

 Fantazji, wyobraźni śmiało popuść wodze, 

Bo opiekę sprawuje tu „Patronka ludzi w drodze”. 

 

Jam hetman jest Czarniecki, dziś twój cicerone, 

Co ze Szwedem bój toczył po Wisły prawej stronie. 

Jestem rycerz, o boju najchętniej rozprawiam 

Szczęku oręża, skrzydłach husarskich. Namawiam, 

 

By  z pamiętników Paskowych wyłowić, 

Jak ciężko było  braci szlachciców sposobić 

Na wojnę z  Tatarzynem, Szwedem czy  Rusinem.  

Prawie nie zsiadać z konia, popasać po lasach 

Zapomnieć na dni długie o wielu wywczasach. 

 

Gołąb – miejsce szczególne, obfite w talenta 

I rozum wielu ludzi. Dziatwa tu pamięta imiona znaczne: 

Dantyszka i Hozjusza, króla Korybuta, Kossaków familiję i Ossolińskiego, 

A dziś także konstruktora, Józia Majewskiego. 

 

itaj wędrowcze spragniony zachwytów 

Nadwiślańskie Loreto – perła wszelkich szczytów 

Uniesień i zadziwień czeka na Cię w chwale. 

Historii starej karty poznasz tu wspaniałe. 

 

 
 

 

Miejsce na pieczęć: 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chroniąc głowę od chaosu albo od frasunku, 

Rozpocznij więc turysto wędrówkę od rynku 

Co jest sercem miejscowości, kształtem dziwi człeka 

Więc wnikliwie obserwuj. Twa przygoda czeka. 

 

Stań przed murem okalającym kościół po zachodniej stronie 

Przed nim znajdziesz obelisk i orła w koronie 

Co ma _           i skrzydło postrzelone  z sowieckiej pepeszy 
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bo swym dumnym widokiem najeźdźcę złościł i peszył. 

 

Odszukaj słowa bohaterom dedykowane 

W obecności Marszałka w 1930 r. uroczyście odczytane 

Choć dzieło było jeszcze nie skończone 

Przy samym Piłsudskim zostało poświęcone 

 

Obejdź wkoło obelisk i sprawdź z drugiej strony 

Kiedy tak naprawdę został  ukończony  

(Zanotuj z daty dwie cyfry ostatnie 

Wpisz je słowami w pustych polach poniżej 

A na końcu wyprawy hasło odgadniesz) 

Tak w 

          _ _    _       _ _               _    _ _ _     roku  
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dzieło wypiękniało 

Miejscowych patriotów oczy radowało. 

 

Obróć się dookoła, odgadnij kształt rynku 

Dzielna Polski córko  albo mężny synku 

Skwer dzisiejszy, wprzód rynek, ma bowiem kształt muszki 

Zbiegają się tutaj wszystkie miejskie  dróżki 

 

Miń trawnik zielony, na nim cztery klony 

Przejdź przez bramę kościoła 

Kiedyś tu był cmentarz dookoła 

 

Stań przed frontonem, 

Odszukaj głowy smoków 

Które strzegą wejścia 

z obydwu świątyni boków 

 

W XVII w. w manierystycznym stylu zbudowany 

Przez miłośników sztuki często odwiedzany 

Widać w nim  też ślady renesansu niderlandzkiego 

Jeśli dobrze się przypatrzysz, także lubelskiego. 

 

 

 

Znajdź od zachodniej strony ukośne okno z kratowaniem 

Anioł Gabriel  na promyku słońca przybył przezeń z zwiastowaniem 

Nad oknem anioły trzymały w ramie obraz 

Co on przedstawiał – jeszcze  nie dowiesz się od nas 

 

Poszukaj  też od zachodniej strony  

Cztery ziewające maszkarony 

Od południa czterej święci 

Nie ziewają, są zajęci. 

 

Święty Józef coś piłuje, gdyż  stolarstwem się zajmuje 

Jan Chrzciciel z krzyżem i b    _ _       _ _ _  wędruje  
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Z orłem małym Jan Ewangelista  się prezentuje 

Ulubionym malarstwem Święty Ł       _    _ posługuje. 
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Gdy już wszystko obejrzałeś, 

Dostrzegłeś piękno domku i go podziwiałeś 

To zawróć do głównej bramy 

Idź na lewo z kostki alejkami. 

 

 

Za spółdzielnią skręcisz w lewo, 

Nie wpadnij przy tym na drzewo 

Idź prosto, śladami uczniów wesołych, 

Trafisz wprost do zadedykowanej mi szkoły. 

 

Ta szkoła nosi moje sławne w świecie imię, 

Dzięki temu ono przetrwa i nie zginie 

Jak wiesz, jestem Stefan Czarniecki 

Hetman wielki i waleczny 

 

Przed wiekami tu walczyłem 

Z innowiercą Szwedem się biłem 

Choć za Wieprz się wycofałem 

Wroga dotkliwie wciąż nękałem 

 

A taktykę moją autorską, nową 

Zwano odtąd wojną podjazdową 

 

Mój Ty bystrooki sokole 

Obacz kamienie przy szkole  

Przy kamieniach są drzewa 

Wiatr w liściach historię śpiewa 

 

To są katyńskie dęby pamięci 

W którym roku ksiądz je święcił? 

Przeczytaj pilnie wszystkie ważne słowa, 

Zawróć w stronę rynku – to twa dalsza droga 

 

Zerknij na trzy stare domy z drewna zbudowane 

Każdy węgłem ozdobiony, oknem z okiennicą 

Niech kunszt dawnych rzemieślników stale cię zachwyca. 

 

Kilkadziesiąt kroków dalej,  z prawej Twojej strony 

Na cokole niewysokim Nepomucen zdumiony 

Przypomina jak dwa wieki temu okolica 

Utonęła w zwałach wody przy świetle księżyca. 

 

Na Domeczku Loretańskim linia przypomina 

Jak wysoko  straszny żywioł w ruinę zamieniał 

Wszystkie domy, drzewa, sady, przysparzał cierpienia 

O tym wszystkim przypomina figura z kamienia. 

 

 

 

 

 

Ksiądz Szymon Grzybowski świątynię budował 

A kanclerz Jerzy Ossoliński  z serca  ufundował. 

 

Skręć teraz  w prawo na południe 

Tam Dom Świętej Rodziny wyłania się cudnie 

Zupełnie jak w Loreto poczujesz się  z nagła 

Identyczna budowla we Włoszech osiadła.  

 

Podejdź bliżej do jednego z  pięknych  wejść od frontu 

przywitają Cię dwaj święci w niebiańskim rynsztunku 

Zobacz, jakie są atrybuty odźwiernego niebieskiego 

I czym pozbawiono życia drugiego świętego? 

 

Oglądasz _    _    Loretański 
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Przed wiekami i teraz - Dom Pański 

Ma  masywne i podwójne, dość wysokie  ściany 

Na oryginale spod Ankony włoskiej wzorowany 

 

Sześć posągów patrzy na Ciebie z wysoka 

Być może wygląda śladów zaginionego proroka 

Cztery nisze są puste i niezamieszkałe 

Prorocy są tu duchem, nieobecni ciałem 

 

 

Quest powstał dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Osi 

4 LEADER w ramach PROW na lata 2007 – 2013   

   


