
Gdzie to jest?
Wola Okrzejska znajduje się w gm. Krzywda pow. Łuków.  

Jest to miejscowość znajdująca się między Łukowem a Rykami. 
Quest rozpoczyna się przy Zespole Szkół w Woli Okrzejskiej.

Tematyka
Dzięki tej wyprawie poznasz ważne miejsca związane
z osobą Henryka Sienkiewicza. Poznasz jego rodzinne
strony oraz zaczerpniesz wiedzy na temat życia jego

przodków – rodziny Cieciszowskich.

Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy postępuj zgodnie ze wskazówkami.  

Twoim zadaniem będzie odnaleźć ukryte litery, a gdy już je wszystkie 
odgadniesz, poznasz nazwę trasy jaką przemierzyłeś.  
Nie zapomnij wziąć czegoś do pisania. Powodzenia.

Czas przejazdu:  
maksymalnie 2 godziny

Szlakiem 
H. sienkiewicza
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Tu pedałuj dłuższy czas,
Aż wjedziesz w niewielki las.
Asfaltową drogą mierz,
Bo okolicę zapewne poznać chcesz.
Gdy tory kolejowe przekroczysz,
Zaraz za nimi w lewo zboczysz.
Stację kolejową zobaczyć masz chęć,
Więc szybciutko pedałami kręć.

Chcąc usprawnić transport i możność zwiedzania,
Dziedzic w tym celu poczynił starania.
Tory kolejowe na swych ziemiach ułożył,
Byś Ty po dzień dzisiejszy tym szlakiem drożył.

Na tej stacji __ __ __ perony

Które biegną w obie strony.
Nie musi po Tobie zostawać ślad,
Bo wyruszasz w daleki świat.

Od stacji znów na lewo jedź-
Przez przejazd bezpiecznie przejedź,
Potem w prawo na krzyżówce skręć
I pod górkę prosto pędź.
Tam z __ __ __ __ __ __ w zwartej zabudowie

Znajduje się szkoła i coś Tobie powie.
Z całej Polski ludzie tutaj przybywają
I o Sienkiewiczu opowieści słuchają.

Twoja wycieczka już się zakończyła
Hasło odgadnięte, by nagroda była
Wróć do Muzeum i odpocznij chwilę
Odbierzesz tu nagrodę –  
na pewno się nie mylę!

Gdybyś nie miał roweru, by dotrzeć do celu
zadzwoń do nas w tygodniu

(25) 797 60 39

My rowery mamy i chętnie wypożyczamy.
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Miejsce na pieczątkę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Quest opracowany podczas realizacji grantu  
„Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” w ramach projektu grantowego  

pt. „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych  
na innowacje na obszarze LGD RAZEM”, współfinansowanego ze środków 

EFRROW, PROW na lata 2014-2020.

 Autor i realizator grantu:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”
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W swym łonie wielkiego 
wieszcza nam nosiła.
O jego rozwój i wychowanie 
wysiłki czyniła.
Za te starania matuchnę 
doceniono
I na cmentarzu postument 
wzniesiono.

Spisz z tablicy imię siostry jego,
Której godność pochodzi od 
anioła samego
 __ __ __ __ __ __

Tą samą drogą do bramy wróć
I w lewą stronę rower zwróć.
Gdy wsiądziesz na niego to prosto jedź,
Widząc z lewej KOPIEC, zatrzymaj się
i na górę wejdź.
Gdy zielony pomnik budowali,
Garstkę ziemi z całego świata darowali.
Kręta ścieżka prowadzi do Niego,
Tam __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ popiersie

zobaczysz kolego.
Gdy jesteś u Niego na górze
Spójrz w lewo, spójrz w prawo,
co w dole, co w chmurze
I westchnij na to wołanie:
Quo Vadis, Quo Vadis - Dokąd Idziesz Panie!

Koniec odpoczynku, teraz ruszyć wolej,
By zobaczyć naszą kolej.
Na drogę z powrotem wjedź
I w lewo skręć. 

Gdy kościół otwarty zatrzymaj się chwilę
Na czytaniu pamiątkowych tablic czas spędzisz mile.

Gdy z muzeum wyjedziesz bram
W prawą stronę jedź, tam się udamy,
Gdzie w oddali na góreczce
Po twojej lewej ręce
Kościół wznosi się wspaniały,
Który ród Cieciszowskich ufundowały.
Gdy na zakręcie
Droga w prawo odchodzić będzie,
Ty ją zignorujesz
I w lewo się skierujesz.

Biedne, schorowane do kościoła wiezione,
Aby sakramenta były zatwierdzone
W kamiennej chrzcielnicy wodą pokropione
Przez ducha świętego będzie uleczone.

Drogi Podróżniku!
Jest na tej ziemi niewielka osada -
Wola Okrzejska, historią bogata.
To tutaj nie znany wówczas nikomu,
Przyszedł na świat w Cieciszowskich domu
Chłopiec, którego obecnie sława jest oczywista,
Henryk Sienkiewicz – pisarz i noblista.

Jeśli chcesz przeżyć przygodę,
Bierz rower i ruszaj w niezwykłą drogę.

Stań twarzą do szkoły i spójrz lekko w lewo,
Tam ujrzysz budynek mały, skieruj się do niego.

Gdy na plac muzeum wchodzisz
Po __ __ __ __ __ __  __ __ swoim wzrokiem wodzisz.

Postacie z twórczości one przedstawiają
I do czytania powieści zachęcają.
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Gdy wyjdziesz z kościoła
do głównych drzwi swą twarz zwróć
I w lewo alejką kawałeczek pójdź.
Tam po prawej stronie na zewnętrznej ścianie
Nagrobek ostatniego z Cieciszowskich
przed Twymi oczyma stanie.
Przy nim __ __ __ __ rodu wmurowany

Na pamiątkę ludziom dany.

Zostaw już kościoła progi,
Bo po drugiej stronie drogi
Pomnik __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ na Ciebie czeka,

Choć przed Tobą droga jeszcze daleka.
Do Maciejowic szedł na bój
Tutaj plan bitwy obmyślał swój.
Gdy z bitwy wracał, miał liczne rany,
Tutaj w domu koło kościoła był opatrywany.

Kościuszkę już poznałeś
I w lewą stronę pojechałeś.
Na skrzyżowaniu w lewo skręć,
Bo na cmentarz dojechać masz chęć.
Choć drogę na Ryki znak wskazuje,
Nie zbaczaj, bo to Twój plan podróży zrujnuje.

Gdy cmentarza bramę przekroczysz już
Na prawo alejką kieruj się wzdłuż.
Na końcu alejki w lewo się zwróć I krokiem
odważnym do pomnika „Matki i syna” pójdź.
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