
Gdy kowalskiego marsza grać spróbujesz 
To się przez chwilę kowalem poczujesz 
 

_ _ _ oknem wschodnim zobaczycie 
10  

Rożne rodzaje starych młotków 
A teraz z najdłuższym trzonkiem wyciągnijcie 
Ten co znajduje się gdzieś po środku 
 

On Wam kolejną cyfrę z hasła da 
W którą wpiszecie literę: A 
Teraz popatrzcie do czego ich używałem 
Przecież bez potrzeby tylu ich nie miałem. 
 

Teraz mając chwilę czasu  
Rozejrzyjcie się tu w środku 
No i jeszcze przeczytajcie  
O rodzajach starych podków 
 

Gdy stąd Wasza grupa wyjdzie  
Niech na prawo się kieruje 
Bo za rogiem mojej kuźni 
Kowala chata się ukazuje. 
 

Do jej środka maszerujcie 
I tam się już zrelaksujcie 
Rozejrzyjcie się dokoła 
I kowalstwu chylcie czoła. 
    

Różne me prace  tu znajdziecie 
Jedne rozpoznacie, o innych nic nie wiecie 
Lecz warto rozejrzeć się dokładnie 
Może ostatnia litera hasła w oko Wam wpadnie 
 

Hasło: 

          

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

            

 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 

A litery z hasła kiedy ciąg utworzą 

To drogę do skarbu Wam otworzą 
Więc kolejno spisujcie: 4., 19., 6., 7., 8., 12., 15. litera – 
wskazuje miejsce skarbu, który grupa zabiera 
 

Gdy skarb swój już znaleźliście 
Drogę Questu skończyliście 
Lecz z przysłowia korzystajcie 
I swe „losy wykuwajcie”!       
 
Bo kto życie swe kształtuje  
Na pochwałę zasługuje. 
Mówi to Wam stary kowal  
Co wraz z Wami dziś wędrował.    
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opracowanie: Małgorzata Kowalczyk 
współpraca: Małgorzata Fedas 

 

Opiekun wyprawy: 

 Miniskansen „Wojciechosko Zagroda” 

Adres: Wojciechów Kolonia Piąta 114 
tel. 0 695 177 327 

e-mail: info@wojciechoskozagroda.pl  

www.wojciechoskozagroda.pl 

  www.zielonypierscien.pl    www.bestquest.pl 
 

Questing jest rozwijany na Bursztynowym Szlaku 
Greenways przez Lokalną Grupę Działania „Zielony 
Pierścień” przy wsparciu Fundacji Miejsc i Ludzi 
Aktywnych MiLA  

  
  

 
 
 

 

Quest – wyprawa odkrywców 

„Z życia kowala” 

Zapraszamy na wędrówkę po Zagrodzie Kowala, 

podczas której zobaczycie jak dawniej wyglądało 

jego życie, a także będziecie mieli okazję zobaczyć 

starą drewnianą kuźnię z 1918 r. 

Wojciechosko Zagroda znajduje się na trasie  

Nałęczów – Wojciechów w miejscowości 

Wojciechów Kolonia Piąta. Leży w odległości  

25 km od Lublina, 10 km od Nałęczowa i Bełżyc, 

35 km od Kazimierza. Dojechać tu można 

samochodem, rowerem lub dojść pieszo  

z przystanku w Wojciechowie (ok. 1 km). 

Wędrówka zaczyna się przy bramie wejściowej  

– prosimy o sygnalizowanie przybycia 

zamieszczonym tam dzwonkiem 

   Pewnego razu  anioła spotkałem  

      I tu z mą kuźnią wylądowałem 
     Aniołem mała Małgorzata była 
     Co zapomnianą już kuźnię – ocaliła. 
 
Dzisiaj ja Stanisław  jestem tu w Zagrodzie 
I Wam opowiem o kowala zawodzie.   
Robota moja lekka nie była               
Lecz wielu ludziom na co dzień służyła               
 
To tyle na wstępie moi mili                      
Czas byście w Waszą drogę ruszyli  
 Żwawo ruszajcie za wskazówkami 
Wiele zabawy jest dziś przed Wami! 
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Zagrodę kowala drogowskaz wskaże 
I kierunek drogi Wam pokaże 
A przy wiśni na wprost stoi, 
Co się latem szpaków boi 
 

Teraz idźcie prosto na wschód 
Za zielone ogrodzenie 
I już zaraz Was powita  
Jakże piękne położenie 
 

Tu wkoło Zagroda Kowala się rozciąga 
I swym pięknem wzrok przyciąga 
Z prawej zielone pastwiska, z lewej moja rola  
A dalej Wystawa Starych Maszyn 

                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  rozstawiona    
                                     13     8  

Bo ja nie tylko kowalem 
Ale też zwykłym chłopem byłem 
Który z kowalstwa i pracy na roli  
Razem z rodziną godnie żyłem 
 

Spójrzcie teraz tu na prawo 
Gdzie zwierzyna zajada się trawą 
Ja o nią bardzo dbałem 
I dzięki niej koniec z końcem wiązałem. 
 

_ _ _ _ _, koza mleko dała 
1  

 Owca wełnę na swetry ofiarowała 
 A koń dawniej w orce mi pomagał, 
Żebym się  sam z rolą nie zmagał 
 

Po lewo warzywniak mej żony wita 
I w powrotnej drodze niech każdy tam zawita 
Bo przy dobrych chęciach, kiedy tam zajrzycie 
Sporo o  warzywach się nauczycie 
 
 

Spójrzcie do góry tu gdzie stoicie 

Słupy stoją i _ _ _ _ na ich szczycie 
                           9 

Wiosną bocian tu osiądzie  
I mocno dziobem klekotać będzie. 

 

Lecz słupy kryją dla Was zagadkę 
Ostrożnie by nie wpaść w skrytą pułapkę 

Z tyłu na słupie literę znajdziecie 
I w kratkę z cyfrą 11 w hasło wpiszecie 

 

Tutaj długo już stoicie  
I na pewno się nudzicie 

Wiec ruszajcie dalej śmiało 
Idąc ładnie para za parą. 

 
                                    Tu -  maszyn rolniczych wystawa 
              Niech ktoś ich liczbę policzy - łatwa to sprawa 
               I 1 literę z 1 maszyny odgadujecie 
- bo  w hasło w miejsce z 12 numerem ją wpiszecie 

 

Dalej już widać me serce kowala 
Małe , drewniane ,w którym palił z rana 

Nazwa jest Wam oczywista 

To _ _ _ _ _ _ - była mi bardzo bliska 
           2 

 

Kuźnie dawniej przy drogach stały 
I z dala od domostw się znajdowały 
Bo podczas pożaru , gdy ogień szalał 
To chałup we wsi nie podpalał 
 

Ta kuźnia jest bardzo _ _ _ _ _ 
        16  

Bo w 1918 roku powstała 
W takim stanie się zachowała 
Bo I wojnę światową przetrwała 
 

W kuźni tata i ja ciężko  pracowałem 
I dla kowalstwa sił nie  żałowałem 

Na _ _ _ _ _ _ _ tutaj swego marsza grałem  
        6  

Którego już od dzieciństwa w swoim sercu miałem 
 

Bo starej trzymałem się zasady 

Fach po _ _ _ _ przejąłem  - by był rady 
    3  18  

Ciężko żem tu pracował i konie podkuwał 
Ale wiedział, ze ojciec nade mną zawsze czuwał 
 

A mnie małego i ojca mego 
Zobaczyć możecie  na ścianie po lewo 
To stareńkie zdjęcie co się zachowało 
 Świadectwo naszego kowalstwa będzie dawało 
 

Po lewo znajdziecie też otwór w ścianie  
On  nie powstał przez dzięcioła dziobanie 
To odłamek bomby zostawił ślad 
Który  obok kuźni podczas wojny spadł. 
 

W kuźni najważniejsze kowadło było 
Bo na nim się wszystkie prace robiło 
Kuło podkowy, lemiesze klepało 
Ono się żadnej pracy nie bało 
 

Ja z mym _ _ _ _ _ _ _ _ żyłem za pan brat 
                   15               5  

Przy jego dźwięku piękniejszy był świat 
Robota szła lepiej i czas mijał prędzej 
Jak bobra zabawa przy dobrej piosence 
 

Lecz ważne w kuźni i palenisko było 

W którym się miechem _ _ _ _ _  roznieciło 
                                                 14   19 

Bo zanim na kowadle żem kuł 
Rozgrzewałem żelazo, aż żar żem czuł 
 

Koło kowadła wielki młot _ _ _ _ 
                                                         4  

Niech do najsilniejszej osoby dziś należy 


