
Za nią twierdza się znajduje, w której _ _ _ _ _ _ stacjonuje. 

      4  

To batalion R. Traugutta co nie znosił nigdy knuta. 
 

Niegdyś roty tu służyły, które naród nasz gnębiły. 

Iwangorod - tak ją zwano, a przez Dehna zbudowaną. 
 

Teraz W P tu bazuje mosty i drogi nam  buduje, 

A w czasie klęsk żywiołowych życie i mienie ludziom ratuje. 
 

Tuż za bramą do jednostki „MAŁPI GAJ” kiedyś zagościł. 

Na nim to żołnierza ćwiczą za sprawnością zasadniczą. 
 

Po przeciwnej stronie drogi piłkarz zdziera swoje nogi, 

Lecz nie robi to samotnie, tenisista wielokrotniej. 
 

Idąc dalej równą drogą na kasyno depniesz nogą. 

Kiedyś w nim bawiło wielu znanych jegomości, nawet car tutaj gościł. 
 

Od kasyna pójdź ku torom, które wiodą do reduty. 

Idąc dalej w lewo i na wprost wejdziesz na drogowy most. 
 

Tuż przy torach na zielonej tablicy 3km jest do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
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Lecz ty tam nie będziesz zmierzał. 
  

Przed mostem po lewo z herbem witacz wyrasta, 

Który wita nie tylko Dęblina partnerskie miasta. 
 

Podejdź wyżej, aby z asfaltowej zatoki nacieszyć się Wisły widokiem, 

Którą z Dęblina od przeszło stu lat dwa mosty spina.  
 

Przed mostem przejdziesz przez drogę krajową nr 48 na pojazdy bacząc! 

Za trójkątnym drogowym znakiem pójdziesz w lewo, w dół czasu nie tracąc 
 

Nad brzegiem Wisły zatrzymasz się przy _ _ _ _ _ _ _ polskich żołnierzy, 

                     3  

Wielu z nich na cmentarzu komunalnym leży. 
 

Przekroczysz bramę do stanicy wodnej się skierujesz, 

Tam gdzie obecnie MDK dęblińską kulturę promuje. 
 

Możesz tu zaśpiewać, zatańczyć w zespole, 

Namalować, narysować coś w zainteresowań kole. 

 

Do MDK-u możesz przyjść każdego dnia z wyjątkiem niedzieli. 

W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ od godz.10.00, gdybyś tylko chciał. 

           8  
 

Odgadnięte hasło powie Ci, gdzie jest skarb ukryty. 

Bądź uważny i cierpliwy oraz szczere chęci miał. 
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Miejsce na skarb  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Opracowanie: nauczyciele SOSW, SP nr 2, SP nr 6, ZS nr 3, LO, ZSZ 

nr 1, ZSZ nr 2 w Dęblinie, 1 LO w Rykach; pracownicy MDK i Klubu 

Uczelnianego WSOSP w Dęblinie; członkowie Grupy Historycznej 15 PP 

„Wilków” w Puławach, Oddziału Dęblińskiego PTT, Oddziałów PTTK  

z Dęblina i Puław, Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, UKS „Czwórka”  

w Dęblinie; Kustosz Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu 

Korekta: Krzysztof Karbowski i Stanisław Sadurski 

Mapa: Anna Krawczak 

Opiekun wyprawy: 

Miejski Dom Kultury w Dęblinie 

www.deblin.pl 

Oddział PTT w Dęblinie 

www.ptt.pl 

 
Questing jest rozwijany na  

Zielonych Szlakach – Greenways 
przez Fundację Partnerstwo  

dla Środowiska  
www.fpds.pl  

www.greenways.pl 

 

Quest – wyprawa odkrywców 

„Szlakiem dęblińskiej przeszłości” 
 

Wyprawa po skarb w Dęblinie ukaże Ci zachodnią część 

miasta, jego niepowtarzalny urok i bogatą historię. 

Znajduje się tu XIX wieczna Twierdza Dęblin i zabytkowy 

zespół Dworca Kolei Nadwiślańskiej, a podczas II wojny 

światowej sława lotników z dęblińskiej „Szkoły Orląt” 

obiegła cały świat.  

Dęblin położony jest w południowej części ujścia 

Wieprza do Wisły, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 48  

z drogą wojewódzką nr 801.  

Wędrówka po przygodę rozpoczyna się na dworcu PKP  

w Dęblinie. 

Czas przejścia: ok. 1 godz. 

 

rzyjedziesz_ _ _ _ _ _ _ _ _z daleka, 
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Tu skarb w Dęblinie na Ciebie już czeka. 
 

Wysiądziesz przed budynkiem drewnianym, 

Dworcem Kolei Nadwiślańskiej zwanym. 
 

Za cara Mikołaja II był  wybudowany, 

A na początku XXI w.został rewitalizowany. 
 

Pamięta budowla Iwangorodu dzieje,  

Legendy i Dęblina burzliwe losów koleje. 
 

Na elewacji dworca znajdziesz tablicę pamiątkową _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
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Upamiętniającą śmierć Polaka niejednego. 
 

Miejscowi przed laty tę tablicę wmurowali,  

Ku pamięci ludzi, którzy na stacji życie postradali. 
 

Kilka kroków na zachód od dworca kolejowego, 

Zabytkowa lokomotywka zdobi perony jego. 
 

Nim do niej dojdziesz przejdziesz obok granitowego pomnika, 

Który upamiętnia bohaterstwo kolejarza - bojownika. 

 

Niedaleko od lokomotywki _ _ _ _ _ ciśnień się wznosi, 

        12  

Która od dawna już wody do parowozów i mieszkań nie przenosi. 

P 

http://www.deblin.pl/
http://www.ptt.pl/
http://www.fpds.pl/
http://www.greenways.pl/


Obok niej wyrasta rząd XIX wiecznych willi drewnianych 

I XX wiecznych kamienic skromnie malowanych. 

 

Dojdziesz do ulicy Dworcowej, tutaj skręcisz w lewo, 

Przejdziesz wzdłuż dworca do strzeżonego przejazdu kolejowego. 

 

W jego sąsiedztwie miniesz pomnik Żołnierza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _., 

                           17  

Następnie przejdziesz przez tory obok przedszkola i krzyża misyjnego. 

 

Gdy dotrzesz do ulicy Towarowej ujrzysz na wprost w niewielkiej oddali,  

Dwa kościoły, jeden modrzewiowy stary, drugi obecnie z cegły budowany. 

 

Kościół drewniany, XVIII wieczny, pierwotnie był w Łosicach cerkwią unicką, 

Później w Dęblinie – Irenie świątynią Rzymsko-katolicką. 

 

Następnie z centrum miasta w 1986 roku, 

Przeniesiony został w pobliże kolejarskich bloków. 

 

Będzie nadal świątynią kultu i kultury, 

Choć obok niej nowej wznoszą się potężne mury. 

 

Natomiast po lewej stronie półokrągła w krajobraz wpisana, 

Stoi parowozownia za okupacji niemieckiej wybudowana. 

 

Dawniej tętniła życiem, łoskotem kolei, 

Dziś świeci pustką i żalem bez nikłej na lepsze jutro nadziei. 

 

Nieopodal kościołów  stoi strzelista _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
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Która wcześniej nie stała w Łosicach. 

 

Dla parafii Chrystusa Miłosiernego została wybudowana, 

By wiernych na nabożeństwa zwoływać od rana. 

 

Następnie spod kościołów i owej dzwonnicy, 

Pójdziesz prosto aż dojdziesz do Wiślanej ulicy. 

 

Na przeciwko plebani skręcisz w tą ulicę, w lewo. 

Idąc nią przekonasz się, że nie rośnie przy niej ani jedno drzewo.  

 

Stoją przy tej ulicy domy drewniane i murowane, 

Niektóre z nich z cegły fortówki zbudowane. 
 

 

W oddali po prawo zobaczysz PRL - owskie bloki, 

Ku którym następnie skierujesz swoje kroki. 
 

Idąc dalej ulicą Wiślaną napotkasz z krzyżem słupową kaplicę, 

Ufundowaną przed laty przez mieszkańców wsi _ _ _ _ _ _ . 

 11  
Za nią miniesz biegnącą w lewo pilota Skarżyńskiego ulicę, 

Co prowadzi przez osiedle domów jednorodzinnych - „Żwicę”. 
 

W pobliżu przejdziesz po pasach na drugą stronę Wiślanej ulicy, 

Aby pójść dalej skrajem noszącej tą samą nazwę dzielnicy.  
 

Idąc przed siebie dotrzesz do dawnego traktu Stężyckiego, 

Który wiedzie do reliktu fortu Nadwiślanka i cmentarza prawosławnego. 
 

Tą ulicą z fragmentami zabytkowej alei pójdziesz chodnikiem w lewo, 

Aż ujrzysz mury cmentarza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

                                             6     1  
Obok sklepów zwanych „podkówką” przejdziesz na drugą stronę, 

Następnie skręcisz w prawo i pójdziesz przed siebie. 
 

Dotrzesz do cmentarza, przekroczysz jego wierzeje, 

By poznać jedną z nekropoli Dęblina oraz jej dzieje. 
 

Tu na wielkim narzutowym głazie litery złocone, 

Ku _ _ _ _ _ _ _ _ pamięci zesłańców Sybiru poświęcone 

 5  
Dalej w głównej alei, po jej lewej stronie, 

Ujrzysz postać Matki Boskiej w podwójnej koronie. 
 

Zdobi ona nagrobek Jana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

10  

Polskiego lotnika, a z Limontowszczyzny dziedzica. 
 

Na cmentarzu tym jest grobów wiele,  

Ty zaś nie żałuj swoich kroków. 
 

Udaj się  co najmniej do zbiorowych mogił,  

Rosjan, Włochów i Polaków. 
 

Po wyjściu z cmentarza pójdziesz chodnikiem w lewo, 

Miniesz po drodze PKS, kiosk, dwa razy tor kolejowy i garaży szereg.  

 

Dotrzesz do pubu „Grota” i ogrodzenia szkolnego boiska, 

W które przy ulicy Staszica _ _ _ „ Żak” się wciska. 

15  

Mając „Żaka” za plecami pójdź na „Frygiel” za torami, 

Co czerwoną cegłę ma i kominów rzędy dwa. 

 

Nazwa domu stąd się wzięła, gdyż w nim mieszkał carski generał. 

Dom _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ okien ma, więc ich liczbę wpisz raz, dwa! 

                         14  

Przed „Fryglem” przy znaku św. Andrzeja zauważ tabliczkę z ulicą Sapera  

I jak żołnierz z batalionu udaj się nią w prawą stronę. 

 

Najpierw prosto, później w lewo jak pociągi do składnicy, 

Idź dalej nie zbaczając nigdzie z tej ulicy. 

 

Tam iglica _ _ _ __ _ _ ma co historię straszną zna. 

                           9  

Ku pamięci jest wzniesiona o sowieckich jeńcach ona. 

 

W drugą wojnę przez dwa lata z głodu zjadał tu brat współbrata. 

Zagłodzono ich tysiące, żałość po nich bolejąca. 

 

Powróć z torem do ulicy Saperów i na lewo kroki skieruj, 

By w niewielkiej odległości ujrzeć bramę do jednostki. 

 

 

 


