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QQUUEESSTT –– WWYYPPRRAAWWAA OODDKKRRYYWWCCÓÓWW

„Leszkowice – spacerem lub rowerem”

Mając przed sobą stodół wiejskich dachy,
jak znajdziesz skarb, będziesz miał ubaw po pachy!
Wszystkie zagadki rozwiążesz w mig,
kiedy zażyjesz świeżego powietrza łyk!
Do kieszeni schowaj szyszkę sosny,
jako pamiątkę tej wyprawy radosnej!

Droga pod górę Cię wiedze -
Do krzyża, gdzie napis głosi:
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8 39 30 28
Zanotuj hasło z krzyża,
bo to Cię do skarbu przybliża!

Droga piaszczysta pod górę w stronę lasu się wije,
A na końcu piękny widok odkryje.
Na rozstaju w prawo się kieruj
Za brzóz rzędem, odbij w prawo pędem.
Patrz uważnie pod nogi , bo Cię widok spodka srogi.
Jeśl i będziesz nieostrożny, wnet urwisko Cię pogrąży.
W Bułgari i są Złote , a u nas Białe 1 33.
Rankiem tu możesz podziwiać piękne brzaski.

Wróć na szlak, a między drzewami zobaczysz wiedzy znak.
To wielki budynek murowany, między drzewami białe ściany
-
Tam podążamy.
Od frontu do budynku podejdź,
o drogę nie pytaj tylko imię patrona szkoły odczytaj:
1 2 29 31

Po odczytaniu nazwy patrona, stojąc twarzą do drzwi,
Wyciągnij prawą rękę i tam idź.
Za ogrodzeniem terenu szkoły skręć w lewo,
Idź wzdłuż siatki, do rozwiązania następnej zagadki.
Gdy napotkasz znaną Ci już drogę,
w prawo skieruj swój wzrok,
na końcu tej drogi, lecz za szosą,
w kapliczce stoi figura św. 38 Nepomucena.
Otoczona jest ciszą,
katalogi zabytków już od dawna o niej piszą.

Dalej od kaplicy szukaj białego przystanku autobusowego
za jego ścianą
swe kroki skieruj do kupca miejscowego,
który strzeże skarbu tam skrytego.
Na podane hasło, skrzynia się otworzy,
a zdobyty skarb śmiechu Ci przysporzy.

HHaassłłoo:: (( ttoo 3399 ll ii tteerr –– kkttóórree ttrrzzeebbaa uu łłoożżyyćć!! ))

Wyprawa pozwoli poznać miejscowość o
ciekawej historii, licznych legendach oraz
pięknym płożeniu na wysokim brzegu Wieprza.
Pierwsze wzmianki pochodzą z 1317 roku.
Leszkowice to wieś w województwie lubelskim,
oddalona ok. 40 km od Lublina, w powiecie
lubartowskim, w Gminie Ostrówek.
Przebiegają tędy szlaki rowerowe i kajakowe.
Wycieczkę rozpocznij od kościoła parafialnego
pw. Św, Józefa Oblubieńca i Św. Jana.
Podczas wędrówki zagadki odgadnij,
poznawaj, odkrywaj i Leszkowice podziwiaj!
czas trwania: ok. 1,5 godz. pieszo; 45 min.
rowerem

Ktokolwiek będziesz w leszkowickiej stronie
Pomnij do wsi wjechawszy naszej,
że miło zostawić mechaniczne konie
i ruszyć dalej rowerem lub pieszo,
by się przypatrzeć okolicy.
Rzeka Wieprz tam swe sine toczy wody.
Na wysokim brzegu wieś siadła,
jak praczka w znoju pobladła.
Gęsto po bokach borem ocieniona
a w herbie jej złota korona.

Pierwsza wzmianka z roku 1 31 7 pochodzi,
Leszkowice jako wieś w dobrach Ostaszy z Bejsc w
długiej swej histori i z rąk do rąk przechodzi.
Nie dziwne, bo wiele tu pięknych miejsc,
które jak dawniej tak dziś
każdego kto tu zawita
urokiem swym zachwyca – prawda to niezbita.
Przeszłość Leszkowic w XVI wieku z rodziną Firlejów
Lubartowskich włodarzy, związała się na wiele lat.
Kazimierscy, Zasławscy, Wiśniowieccy,
Lubomirscy i Sanguszkowie kolejno
wieś naszą posiadali w swych włościach.
Tu wyprawa się zaczyna,
gdzie wśród lip stoi świątynia.
Jeśl i odrzwia doń otwarte,
cicho przestąp próg, pochyl skronie,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



Na słupie pod gniazdem znajdź numer i wpisz
37 3 1 7
Idź prosto wśród wiejskich zagród-
po lewej stronie szukaj kuźni.
Kowala nie ma, zaczekaj, pewnie trochę się spóźni.
Przeczytaj wiadomość ,którą zostawił

26 6 7 1 4
1 9 23

Gdy od kuźni już odejdziesz
Podziwiaj uroki meandrów Wieprza,
którego przebłyski w oddali lśnią,
a drzewa się ku wodzie gną.

Przed przepompownią skręć w lewo-
tu Biłka kończy swój bieg.
Miejsce „Czuplem” jest zwane
to tajemniczy Wieprza brzeg.

Nacieszywszy oczy swe widokiem
wróć na szlak szybkim krokiem.
Idź z prądem rzeki
do mostu, który stoi wieki.

Jak staniesz na 24 ,
powiesz: „Ludzie zazdrośćcie!”
Gdy wędrujesz rankiem,
rzucisz okiem za plecy swe-
Słońce powie z uśmiechem : „Witam Cię!”
Gdy zaś będziesz tu wieczorem,
Słońce schowa się za wyspą -
zaróżowi, zaczerwieni - za tą naszą wodą bystrą.

Tuż za mostem w wigil ię św. Jana
trwa biesiada do samego rana
Jak masz serce wolne,
zbieraj kwiaty polne.
Uwij wianek na głowę,
zamążpójście gotowe.
Przejdź kroków niewiele,
stań w bramie z wierzby konarów,
a przed sobą zobaczysz- Kurhan Tatarów .
Tatarską Górą dziś zwany i w legendach powtarzany.
Skryty jest on wśród łąk,
widoczny z dala jako drzew krąg.

Zawróć, z mostu schodząc - skręć w lewo -
śród wierzb, topoli i innych drzew
usłyszysz ptaków przepiękny śpiew.
Po prawej ruiny, budynki poopuszczane,
a na gnieździe bociany wesołe, rozklekotane.
Po lewej stronie, nad rzeki brzegiem -
ceglane suszarki na tytoń mijasz biegiem.

Po prawej stronie stodoła pod strzechą
I studnia z korbą, co dziś jest uciechą.
Z niebieskich słuchawek, jakie noszą didżeje,
A w razie pożaru, z tego strażak wodę leje
Ty spisz l iterę .

Lekkim łukiem w prawo zdążaj,
wzrok i słuch wytężaj!
Po lewej piękne letnisko z ogrodem,
błyszczą wodne oka i łąka szeroka.
Jak czujesz się Turysto zmęczonym,
usiądź na kamieniu w kupę zwalonym.
Idąc dalej i dalej - dochodzisz do zakrętu,
malowaną studnię mijasz.
Wraz z drogą w parze dalej w prawo zawijasz.
Wypatruj zielonej tabl icy i bordowego dachu kaplicy.
Z tablicy 21 1 0 - zapisz do hasła
l itery.
W stronę kaplicy pomykaj - dojdziesz do miejsca,
które dziś jeszcze rycerskie czasy pamięta,
a stare zamczysko w jesiennej mgle czasem pobłyska.
Gdzie bil i się Leszka wojowie, czasami dziad stary
opowie.
Jak legenda głosi, nazwa wsi
Od rycerzy Leszka się wywodzi,
których Leszkowicami zwano.
Książąt Leszków w przeszłości było kilku,
a który z nich swoich wojów tu osiedl i ł w histori i nie podano.
Teraz zajrzyj do kaplicy,
ludzie tu nie dzicy.
Szukaj dwóch twarzy w siebie wpatrzonych.
Jedna to On druga to Ona -

36 i 22 2 .

W kaplicy modlitwę odmów w skupieniu
I ruszaj dalej ku przeznaczeniu.
Zamykając furtkę idź w prawo, w stronę lasu.
Drogą wśród pól i łąkB
Zostaw za plecami wieś –
podziwiaj przyrodę w krąg.

Całkiem niedawno, wśród histori i cieków
powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków.
Asfalt się kończy, Ty mimo wszystko podążaj Turysto!
Wszak coraz bliżej skarb Twój, który nęci,
gdy dojdziesz do drogi w prawo skręcisz.

Kierując się drogą, która w lewo wiedzie,
do wsi Luszawa dojedziesz.
Twój szlak jednak w prawo wskazuje!
Myślę, że zejść z trasy nikt nie zaryzykuje.

do modlitwy spleć swe dłonie.
Ołtarz w drewnie tu obaczysz.
Raz tam święty Jan raz Józef
nad Jezusem trzyma straż.
W jego dłoni l i l i i kwiat.
Matki Boskiej to jest znak.
Wszystko w drewnie.
Ze stolarzy wieś słynęła ta,
dziś jeszcze rzemiosło to paru tutejszych zna.
W latach dwudziestych parafianie kościół stawial i ,
z pomocy innych też korzystal i .
Pod wodzą proboszcza ks. Józefa Terebusa.

Pod kościołem jest dzwonnica-
piękny dzwon tam gra.
Jak na imię ma?
Damy małą Ci podpowiedź.
Był on świętym co mocno w 1 5 wierzył,
a dziś patronem jest młodzieży: św. 25 20 9
Kostka.
Furtą wyjdź kościelną w lewo,
na zakręcie drogi omiń drzewo.
Ruszaj żwawo w drogi stronę prawą.
Tam zielony skwer tuż obok.
Kiedyś może stanie popiersie wodza na cokole jak dawniej.
Piłsudski pogłaszcze swój bujny wąs,
żeby nas omijał każdy polityczny wstrząs.
Kiedy spoczniesz chwilę przy drewnianym ławostole,
patrz w kierunku miasta Lubartowa.
Ruszaj w drogę – na szlaku nie rozboli Cię głowa!

Dwa jednakowe znaki po obu stronach drogi
z lewej i prawej strony Biłka płynie.
Wśród drzew wielkich, gdzieś w oddali
słychać pracę w tym ogromnym 11 4 .

Zaraz za Biłką skręć w prawą stronę
I udaj się szlakiem polnym
Wraz z nurtem rzeczki idź krokiem wolnym.
Idąc podziwiaj bujną rośl inność i ptactwo -
po lewej widok na dolinę Wieprza i
32 27 Broniszową
a na wprost żółto - niebieskie ule są tutaj ozdobą.

Gdy dróżka się zawija,
Ty po lewej stronie brzozę mijasz,
skręcając w prawo -
wielkie, suche drzewo widzisz - idź do niego
i wypatruj gniazda bocianiego.
Idź jak droga prowadzi,
na rozstaju przy 35 , skręć w lewo.




