
QUEST - WYPRAWA ODKRYWCÓW

Tematyka: Wyprawa przybli¿y Wam historiê i zabytki osady  
pa³acowo-parkowej w Pu³awach. Podczas wêdrówki bêdziecie 
poszukiwaæ kolejnych liter has³a, które nale¿y rozwi¹zaæ. 
W zamian za poprawne rozwi¹zanie zadania gwarantowany 
udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Start przy wejœciu na teren osady pa³acowej, skrzy¿owanie 
ul. G³êbokiej, Al. Królewskiej i ul. Czartoryskich. 

Czas przejœcia:  ok. 1 godz. 

_________________

_________________

Drogi Pu³awiaku, czy turysto mi³y,
jeœli ju¿ znalaz³eœ w sobie dosyæ si³y
by na start Questu przybyæ,
nie czekaj  ni chwili.

QUEST - WYPRAWA ODKRYWCÓW

PójdŸ drog¹ co tekst wiersza wyznacza
i na koñcu wêdrowca nagrod¹ uracza.

Mijaj¹c most nad suchymi fosami,
wkrocz na Przedni Dziedziniec
pa³ac maj¹c przed oczami.
Z lewej strony tablice,
warto przy nich stan¹æ,
o historii, zabytkach parê s³ów jest na nich.

Na tablicy „Pu³awy miejski szlak turystyczny”
pod numerem 14 jest ? _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _.
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Dla córki swej Marii ksiê¿na Izabela go wybudowa³a,
lecz ta rzadko w nim mieszka³a.
Dziœ Instytut Pszczelnictwa godnie go zajmuje.
Niech siê uda tam ten, kto o pszczo³ach wiedzy potrzebuje.
Pod numerem 9 znajduj¹ siê  _? _ _ _  , 
                                                 12

w których latem  ch³ód przyjemny.                                        

IdŸ teraz w stronê bramy g³ównej,
z lewej strony kamieñ olbrzymi,
a na nim tablica Instytut IUNG uœwietniaj¹ca,
co teren ten posiada i pa³acem od wielu lat w³ada.
Na tablicy z pierwszego s³owa
weŸ literê pi¹t¹ i w has³o wpisz pod 14 numerem.

Spójrz za kamieñ dalej, a ujrzysz budowlê
z czerwonej ceg³y a zwieñczon¹ drewnem.
To Wie¿a  _ _ ? _ _ _ _, co wodê czyst¹
                        9
ze wzgórz w³ostowickich, 
drewnianymi rurami do pa³acu dostarcza³a.

IdŸmy dalej, aby bramê ju¿ przekroczyæ, 
wejœæ na Dziedziniec Honorowy,
i piêknem jego widoku siê zauroczyæ.
Widok drzew piêknych a zabytkowych mo¿e Ciê zaskoczyæ.
Na œrodku sadzawka ze z³otymi rybkami,
a wœród drzew ptaki racz¹ nas trelami.

Na wprost Pa³ac - Lubomirskich pamiêtaj¹cy,
w XVII wieku pierwszy zamek  tu wznosz¹cych,
rêkoma holenderskiego architekta
Tylmanem z Gameren zwanego.
A potem przez wieki, 
przez kolejnych w³aœcicieli rozbudowanego.

 

Tu Sieniawscy, Czartoryscy swe gusta ujawniali
i zgodnie z panuj¹c¹ mod¹ pa³ac przebudowywali.
Wygl¹d zaœ dzisiejszy jest wynikiem artystycznego pr¹du,
który panowa³ za rosyjskich rz¹dów,
czasów, gdy Pu³awy Now¹ Aleksandri¹ zwano,
pa³ac na potrzeby szkó³ wykorzystywano.

Dziedziniec mo¿na obejœæ wko³o.
Ty skrêæ w prawo, krocz weso³o.
Tam, gdzie trzecie drzwi br¹zowe,
szukaj na budynku tablicy pami¹tkowej,
co ciekaw¹ upamiêtnia bia³og³owê.
Krystyna Krahelska siê nazywa³a,
do pomnika Syrenki w W-wie przed wojn¹ pozowa³a.
By³a zdoln¹ poetk¹, w czasie II Wojny tu mieszka³a
i Hymn warszawskiego powstania
„hej ch³opcy, bagnet na broñ
_ ?  _ _ _  droga, daleka przed nami” napisa³a.
    7
Wróæ na œcie¿kê do pa³acu, a na wprost roœnie drzewo,
co ma czerwone jadalne owoce,
ich smak w nalewce niejednemu pokaza³ swe moce.
_?  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _? _ _ _ _   Lge. zwane jest uczenie.
    2                                21

Zjedz jego owoc – bêdzie nowe doœwiadczenie.
Skrêcaj¹c w lew¹ stronê, ku drzwiom pa³acu 
skieruj kroki swoje,
a tablicê Tadeusza _ _ ?  _ _ _ _ ?  _ _ 
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co tu bywa³ ujrzysz z prawej strony.
Z lewej strony drzwi zaœ tablicê
pamiêci Ludwika Waryñskiego, Wielkiego 
 _ ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  i  ?  _ _ _ _ _ _ _ 
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Instytutu Pu³awskiego.
A teraz wejdŸ do Pa³acu,
przez sieñ przechodz¹c prosto
Muzeum Czartoryskich goœcinnie Ciê powita.
Atmosfera tam znakomita.
Has³o „Quest” z zakupu biletu Ciê zwolni,
nie b¹dŸ wiêc w dzia³aniu powolny.
Ju¿ w pierwszej gablocie
„Widok Pa³acu Ksi¹¿¹t Czartoryskich”
sercu Izabeli i Adama bliski.
Obok klucze stare, a tym ze skrzyd³ami
drzwi muzeum pierwszego w Polsce
ksiê¿na otwiera³a, które 
Œwi¹tyni¹  ?  _ _ _ _ _ _  nazwa³a.
                     5
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Lecz w XVII w. w dal siê odsunê³a, a w reszcie wody, 
któr¹ zostawi³a za czasów ksiê¿nej,
m³odzie¿ w bitwy morskie siê bawi³a.
Spójrz ostatni raz na lwy co strzeg¹ œwi¹tyni,
skrêæ w lew¹ stronê, nie ogl¹daj siê za nimi,
IdŸ kroków czterdzieœci, szukaj bia³ej rzeŸby,
któr¹ artysta na cokole umieœci³.
Tankred i Klorynda s¹ tu przedstawieni.
W czasach wypraw krzy¿owych ¿yæ im dane by³o,
on rycerzem hiszpañskim, ona Saracenk¹,
mi³oœæ ich z³¹czy³a, wojna rozdzieli³a.
Strza³a z jego ko³czanu jej serce przebi³a.
Na pomniku napis w dwóch jêzykach g³osi:
„Giniesz œliczna Kloryndo….”
Zobacz na cokole jak to napisali W³osi:
_ ?  _ _ _  e ?  _ _ _ _ _ _ _ .
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Uczyñ teraz pó³ obrotu i do dalszej wêdrówki siê gotuj.
Przed Twoim obliczem Dom Gotycki 
pokazuje swoje remontowane lico.
Ksiê¿na Izabela wyobraŸniê wielk¹ mia³a,
ka¿d¹ œcianê Domu inaczej nazwa³a.
Pami¹tki wspania³e tutaj zgromadzi³a,
wiele nad zbieraniem siê utrudzi³a.
Dokumenty rodowe, ksiêgi rêcznie pisane, 
pami¹tki sentymentalne i obrazy wspania³e 
onegdaj by³y tu ogl¹dane.
Ucieczka z Egiptu i Dama z ³asiczk¹ ka¿demu s¹ znane.
ObejdŸ tê budowlê, kieruj siê wskazówek zegara tropem.
Gdy dotrzesz do œciany ¯ó³kiewskiego 
podziwiaj herby Polski i Litwy, 
co dostojnoœci¹ zachwyc¹ niejednego.
Do tej œciany liœcie drzewa dotykaj¹,
zwie siê ono  _ _ _ _ ? _ _ _ _ _ _ _  amerykañski,
                               11

teraz wszyscy ju¿ je znaj¹.
Obok zaœ drzewo co nasiona ma w str¹kach ukryte,
to katalpa, podziwiaj -  te¿ znakomite.
Spójrz za ni¹ ku ulicy G³êbokiej, 
co parku granice wyznacza.
Stoi tam brama na rzymskim ³uku triumfalnym wzorowana, 
na tê okolicznoœæ Bram¹  _? _ _ _ _ _  zwana.
                                       13

Udaj siê œcie¿k¹ co w lewo prowadzi,
na lewo spojrzeæ nie zawadzi.
Tam pomiêdzy dwoma klonami poide³ko dla ptaków.
Na dróg rozstajach znów w lew¹ pójdŸ stronê, 
lipow¹ alej¹ niech prowadz¹ Twe nogi utrudzone.

Po lewej stronie drzewo genealogiczne
rodu Czartoryskich masz w okaza³oœci.
Zwieñcza je herb rodowy, Pogoni¹ z dawna zwany,
w nim rycerz na koniu malowany.
„B¹dŸ,  _?  b¹dŸ” zawo³anie to rodowe,

  8
niech ka¿demu z Was trwale wejdzie w g³owê.
_ _ ?  _ _ _ _ _ ?  Czartoryski by³ nestorem rodu,
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jego prawnuczka Izabela za m¹¿ za kuzyna Adama
zosta³a wydana za m³odu.
Licznego potomstwa doczekali,
co wspó³czesne czasy sw¹ obecnoœci¹ chwali.

Kiedy wyjdziesz z pa³acu
swe kroki w praw¹ skieruj stronê,
miej sadzawkê po lewej, z prawej oficynê,
zwróæ uwagê na drzewa,
dobr¹ trzymaj minê.
Przy koñcu oficyny czujnie skup uwagê.
Szukaj tablicy Franciszka KniaŸnina
Poety  _ _? _ _ _ _ _ _ _ _  , twórczoœci¹
                17

 i sercem dworowi ksi¹¿¹t oddanego.

A wiedz, ¿e na pu³awskim dworze
twórców wielu by³o, 
Pu³awy wierszami swoimi s³awi³o.
Teatralne wystêpy i ¿ywe obrazy
zachwyca³y w Pu³awach niejednym razy.
Ku bramie po prawej skieruj kroki swoje,
a park angielski otworzy przed Tob¹ swe podwoje.
Min¹wszy bramê œcie¿kê wybierz w prawo
i do pierwszego rozstaja pod¹¿aj ¿wawo.

Tu dla odmiany wybierz lew¹ stronê
i ¿wirow¹ alej¹ niech poprowadz¹ Ciê nogi Twoje.
IdŸ ni¹ do koñca,
a Twym oczom uka¿e siê budowla w remoncie bêd¹ca.
Wzorem Œwi¹tyni Westy w Tivoli wzniesiona zosta³a,
dla pomieszczenia pami¹tek ksiê¿na zbudowaæ j¹ kaza³a.
W niej pami¹tki narodowe zbiera³a Izabela.
Pamiêtaj, ¿e tak¿e to dzie³o jest Aignera.
Tarcze, miecze, hetmañskie bu³awy,
g³osi³y tu historiê polskiej chwa³y i s³awy.

Nim pójdziesz dalej w dó³ popatrz z wysokoœci,
onegdaj by³o tu koryto Wis³y w ca³ej jej dostojnoœci.

Jeszcze przejdŸ mostek nad G³êbok¹ ulic¹ 
oraz drugi mniejszy,
a widok bêdzie jeszcze piêkniejszy.
Twoim oczom uka¿e siê budowla wygl¹du staro¿ytnego, 
to Dom Grecki, œmia³o wejdŸ do niego.
Dawniej oran¿eria, teraz Biblioteka,
zakoñczenie Questu tu Ciê w³aœnie czeka.

Dobierz litery, has³o z nich powstanie.
Przeczytaj je razem – masz ju¿ rozwi¹zanie.

– 

1   2   3   4   5   6   7  8   9  10

11  12 13 14 15 16  17 18 19 20 21

OdnajdŸ „stra¿nika” co w Bibliotece pracuje,
w nagrodê, za zadania wykonanie
specjaln¹ pieczêæ na karcie dostaniesz.
Kupon na loteriê te¿ - ju¿ siê ciesz.

W ksiêdze wypraw zostaw œlad,
bo to pami¹tka na wiele lat.
Czyœ Ty miejscowy, czy goœciem wœród nas
pamiêæ o Tobie przetrwa przez czas.

Jeszcze w skrzynce zostaw dane
18 wrzeœnia 2011
na pikniku pod Bibliotek¹ 
nagrody bêd¹ losowane

 

   Miejsce na pieczêæ 
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