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Rowerem 
przez gminę Rzekuń

Trzymając kierunek i jadąc raz w lesie, raz nie,
Zatrzymaj się przed sporym słupem i rozejrzyj się. 
Zostaw rower. Wzdłuż kabli, na zachód chodź do celu.
„Głaz Batorego” jest za kolejnym słupem Przyjacielu. 

Szukaj w dole. Według legendy nasz król Batory
Przyjechał w te strony, do polowań będąc skory.
Niestety spadł z konia i nogę skręcił nad wodą.
Na granicie czekał, aż mu medycy pomogą.

Podobno też wyrył tam swoje inicjały.
Zobaczy je, kto wzrok ma orli, doskonały.
Rozmiary głazu to metrów dwanaście na cztery!
Wracajmy tą samą drogą teraz po rowery. 

Od miejsca koło słupa wybierz drogę w prawo, na wschód. 
Asfaltem w prawo do centrum teraz będę Cię wiódł.
Zatrzymaj się przy rzeźbie króla, koloru _ _  _  _  _  _ _  _  _.
                       27        2              28
Za nim jest miejsce odpoczynku, więc skorzystaj z niego. 

Jedźmy na wschód 3 km, gdzie Czarnowiec z ulicą Sosnową
I przy trzech słupach po prawej skręćmy w Kasztanową. 
Na zakręcie pomnik   _  _  _ _ _ _    _ _ _ _  _  _ _ _ _ _  _ , 
którzy zasłużyli       14   13                                           12         24 

Na cześć. Za zakrętem, na padoku poszukaj klaczy Emily.

„Kasztanową” podążaj pod numer sześć, gdzie dach 
niebieski.  
W tym miejscu był kiedyś park, dworek, biegały pieski.
Państwa Wyszomirskich dawny tu był majątek,
Do dziś nie zostało po nich zbyt wiele pamiątek.

Po alei parkowej kasztanowce zostały.
Na końcu ulicy jest ich szpaler okazały. 
Przekrocz drogę i jedź drogą na ukos, na Czarnowiec.
Ta wieś od żyznej czarnej ziemi ma nazwę. Nie od owiec.

Wciąż prosto tą drogą jedź w Rzekunia kierunku.
Za te kilometry pełnym jest dla Cię szacunku!
Miń tory, pumptrack i urząd naszej gminy. 
U Brothersów powiedz hasło*, użyj miłej miny. 

W nagrodę, w pizzerii w pieczęć Cię uzbroją. 
Poznałeś ziemię Rzekuńską ukochaną moją.
Jakem Zygmunt Zbierzchowski, rad byłem Ci służyć.
Dziękuję za spotkanie, szczęśliwej podróży!

_______
* Hasło jest cytatem – tak heraldyk Kasper Niesiecki pisał 
o Zygmuncie Zbierzchowskim w Herbarzu polskim.

Fundacja Mapa Pasji

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Quest powstał w ramach projektu „Zawisaki – leśne stworki – gra terenowa dla młod-
szych kolegów z użyciem aplikacji mobilnej” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Rzekuniu z grupą młodzieży w Regionalnym Programie Grantowym „Równać 

Szanse” w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

6 h

40 km

®

Tematyka:
Na wyprawę rowerową po gminie Rzekuń (w woj. mazowieckim) 
wyruszamy w towarzystwie Zygmunta Zbierzchowskiego, oficera 
husarskiego w Bitwie pod Wiedniem 1683 roku. 

Jak szukać skarbu?
Quest jest zawsze dostępną grą terenową. Wystarczy uważnie 
czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać 
końcowe hasło do skarbu – pamiątkowej pieczęci.

Miejsce startu wyprawy: 
Brother’s Pizza, Rzekuń, ul. Kościuszki 52, GPS 53.04923, 21.62442



Witam Cię w Rzekuniu, a dawnym Rzekonie,
To moja ziemia, więc oprowadzę Cię po niej.
Zwę się Zygmunt Zbierzchowski, herbu Grzymała,
Turecka armia pod Wiedniem na mój widok drżała.

Ruszaj rumakiem na kółkach spod pizzerii Brothersów,
Którzy pysznie karmią, na Facebooku mają followersów.
Kieruj się niezwłocznie do kościoła neogotyckiego
Pod wezwaniem  _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _     _  _  _ _ _  
Jezusowego.        22                 10            21

Wejdź do środka. Podziwiaj wystrój kościoła.
Ma już sto lat! Wyjdź i idź w lewo, dookoła. 
Zainteresuj się trzema niewybuchami. 
Są w najbliższym rogu, pomiędzy dachami.

Jedźmy dalej, ul. Kościuszki do cmentarza bramy.
Policz. Na jej szczycie aż   _   _ _ _  krzyży mamy.
   1     8
Naszym celem teraz jest kaplica zabytkowa. 
Niech na wprost teraz zwróci się Twa głowa. 

Za kaplicą idź prosto wzdłuż alei cmentarnej. 
Wśród tui szukaj obelisku z orłem i tablicy czarnej. 
Kilkunastu bohaterów II wojny tu leży,
 _  _ _ _ _ _ _  _  _  to imię najmłodszego z żołnierzy.
18                16

Po lewej i prawej wzdłuż „zielonego parkanu”
Spoczywają ciała marynarzy i ułanów.
Byli młodzi, lecz im w bitwie zginąć wtedy przyszło,
W 1920 roku, zwanej „Cudem nad Wisłą”.

To miejsce spowija historii mgła tajemnicza.
Wróć. Jedź w lewo i zaraz w prawo w ul. Sienkiewicza.
W lewo w Mazowiecką. Jedź prosto, trzymaj się głównej drogi. 
A po trzech kilometrach wjedziesz w Starego Suska progi.  

Za przystankiem skręćmy w prawo, po 200 m tak samo
Do widocznej tablicy ze zdjęciem chodźmy pod bramą.
Gościć nas będzie teraz „  _  _ _ _  _  _ _  Zakątek”.
   6                  25
Zapamiętaj regulaminu każdy wątek. 

Możesz zostawić tu rower, bądź pod „Salę” go prowadzić.
Iść prosto wzdłuż stawu i budynków nam nie zawadzi.
Skręć na groblę z pergolą. Ma  _ _ _  _  _ _  _   _  _  filarów.
        7               5    30
Miń dwa ogromne stawy pełne nenufarów.

Skręć w lewo przy hydrancie, idź do dworku szlacheckiego,
Który jest w ruinie, więc nie wchodź do niego.
Obejdź dwór. Szukaj tablicy na ścianie. Czytaj o dworze.
Odnowił go J.M.E.  _ _  _  _  _  _ . Spostrzegawczość 
pomoże.           20         9

W dworku tym Franciszek Fiszer gościem bywał,
Przyjacielem Tuwima, Leśmiana, Brzechwy się nazywał.
Był pierwowzorem postaci Pana Kleksa Ci znanego.
Urodził się niedaleko, w Ławach. Nie zapomnij tego.

Zerkaj na piękną zieloność wracając już do bramy. 
Aż 168 gatunków drzew w parku oglądamy!
Wróć tą samą drogą i skręć do Suska Nowego, 
Odkryto tu ślady grodu średniowiecznego.

Przejedź wieś i skręć w prawo na Ostrołękę. 
A po 250 m w lewo, kończąc z autami udrękę. 
To był skręt na Drwęcz? Dobra decyzja, brawo!
Główną drogą dojedź więc pod szkołę żwawo.

Na skwerku stoi  _   _  _ _ _, a obok  _  _  _ _ _ _ _  _  _ . 
                     19    3           29                   23

My ruszamy w prawo, na zachód, nie stój u jej lica. 
Po 800 metrach prostej drogi w lewo skręcamy
Naprzeciw ogrodzenia z kamerą. W drogę gruntową 
wjeżdżamy.

Jedźmy dwa kilometry koło pól i lasów, 
A pomiędzy domami prosto, bo szkoda czasu. 
Na końcu drogi za daniszewską świetlicą
Znajdziesz plac na rogu, przed kolejną ulicą.

W tym miejscu od I wojny są groby żołnierzy.
Choć nie widać nagrobków, musisz mi uwierzyć. 

Spoczywają tu Niemcy i Rosjanie.
Niestety, to miejsce już dziś zapomniane.

Teraz w prawo. Za chwilę napotkasz przejazd kolejowy.
Miń go. Jedź prosto. Po 2 km czeka Cię przejazd nowy.

Za nim dojedziesz do głównej drogi niebawem.
Tam w lewo. Za 300 m znów w lewo. Trzymaj się prawej.

Gdy miniesz przystanek po prawej stronie, bądź uważny.
Za trzema biało-czerwonymi słupkami masz zakręt ważny. 

Na łuku drogi skręcasz w prawo za słupkiem ostatnim. 
Zapraszam Cię teraz w las. Nie znajdziesz się w matni. 

Czas nam teraz cały czas prosto 4 km jechać,
Być może, że – poza mną – nie spotkasz tu człowieka.

Po drodze dotrzemy do parkingu, co „  _  _ _ ” się nazywa.
              11

 Dalej następny pn. „  _  _ _ _ _ _ _ ” – też Cię przyzywa.
                  15

Po ostatniej prostej jesteśmy w Kamiance przy asfalcie. 
Tu w lewo. Jadąc, nie szukaj niczego na questu karcie, 

Lecz uważaj na znaki, bo teraz trafić nam trzeba
W ul. Św. Anny i do kaplicy, która stoi w drzewach. 

Na końcu ulicy, nad Narwią się ukryła. 
Zobaczymy teraz kilka grobów na jej tyłach. 

W jednym z siedmiu _ _ _ _ _ _ _ _ _  _   _  _  _  _ _ _ _ _ _ 
      spoczywa.       26           4   17

To ofiary II wojny… żal serce przeszywa. 

Wróćmy przed kaplicę. Spójrz, przy ogrodzeniu
Stoi podwójny krzyż morowy w sosny cieniu. 
Zwą go „karawaka”, „krzyż św. Zachariasza”. 

Przy nim ochronę przed zarazą się wyprasza. 

Muszę Ci jeszcze powiedzieć, że kaplica jest znana
Z lipcowych odpustów i festynów. Odwiedzana

Jest wtedy przez wielu wiernych i licznych gości.
Są tu atrakcje: zabawy, jadło i inne rozmaitości.

Las nad Narwią skrywa też cmentarz z I wojny. 
Leży tam aż tysiąc poległych dawno zbrojnych. 

My wracamy do głównej drogi. W lewo skręcamy
I po sześciu kilometrach do Dzbenina docieramy.

Skręćmy w ulicę Narwiańską, gdzie znak „8 ton”.
Za kilkaset metrów nagroda – widok. Tak, to on!

Jesteśmy już na parkingu nad samą Narwią.
Wokół kwiaty na łąkach pięknie się barwią.

Uważaj, teraz wkraczamy w teren bez asfaltu. 
Ale z moim prowadzeniem dasz radę. Bez żartu!

Ruszmy prosto drogą w górę rzeki i po metrach stu,
Zostawmy rzekę, skręcając na północ właśnie tu. 


