
 
z Tobą jestem gotowy.  
Na frontonie kościoła „SAMEMU BOGU CHWAŁA” 
 3-cią literę znajdziecie  
 i w kratkę z cyfrą 3 w hasło ją wpiszecie. 
 
Obróć się do tyłu i spójrz na pomniki, 
brukowa droga zaprowadzi Cię  
do byłego domu Ludwiki.  
 
Obecnie jest to oficyna stara,  
która we wspomnieniach miłosnych z nóg mnie 
powala.  
I na pamiątkę przeżytych uniesień, 

nazwa pensjonatu „Dworek _  _ _ _ _ _ _ _ 
_powstała. 
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 Nieopodal  Dworku park zaprojektowałem,  
w którym z Ludwiką potajemne schadzki urządzałem. 
 
Idź dalej prosto, aż do tablicy,  
po Spacerowej dojdź do Spokojnej ulicy. 
  
Po drodze mijamy dęby, przyrody pomniki.  
Położone nieopodal Centrum Turystyki.  
 
Skręć w lewo, gdy miniesz szpaler świerkowy.  
Czy do dalszej drogi jesteś wciąż gotowy?  
 
Nieopodal położone jest gminne targowisko.  
Do głównej ulicy chodnikiem jest już bardzo blisko. 
 
Zatrzymaj się chwilkę na mostku miłości.  
Znajdziesz 12 i 14 literę z hasła całości.  
 
Tutaj z Ludwiką często przychodziłem  
i o naszej miłości gorącej marzyłem.  
 

Przed sobą widzisz tutejszy bank i sklep _  _ _ _ _ _, 
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z którego nazwy wybierz 2-gą literę do hasła proszę. 

Gdy dojdziesz do    tablicy,  
obierz kierunek w lewo wzdłuż głównej ulicy.  
 
Mijając przystanek, wierzbę, pędzisz jak szatan,  
Po drodze mijasz sklep „Lewiatan”.  
 
Gdy dojdziesz do pierwszych pasów, przejdź na drugą 
stronę, Przed Tobą różami centrum ukwiecone.  

Albowiem róża, jako symbol miłości  
w ogródkach tutejszych mieszkańców gości.  
 
 
Masz tam ławeczkę, odpocznij chwileczkę,  
by nabrać sił na dalszą wycieczkę.  
 
Centrum Sosnowicy, w kształcie czworoboku,  
jest symbolem utraconych praw miejskich w 1815 r.  

 
Dzięki staraniom Rodu Sosnowskich,  
Sosnowica, osada mała  
w 1685 roku prawa miejskie otrzymała.  
 

_ _ _  _ milenijny w zasięgu wzroku,  
          

7
 

został postawiony w 2000 roku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatrzymaj wzrok na nim, pochyl przed nim czoło, 
aby historia zatoczyła koło.  
 
Tutaj długo już siedzimy i się zaraz tym znudzimy,  
więc ruszajmy dalej śmiało.  
 
Idź prosto, Apteka kierunek nam wskaże,  
niebawem tutejszą szkołę Wam pokażę. 
  
Na pamiątkę związanego ze mną wątku historycznego, 
szkole nadano nazwę imienia mojego. 
 
Idźmy dalej prosto, mijając budynek szkoły,  
po 500 m, skręcamy w lewo w trakt Grabowy.  
 
Podziwiając uroki przyrody,  
uważajcie przyjaciele pod nogi.  
 
Szczęśliwie docierając do kresu traktu grabowego 
dochodzimy do drewnianego krzyża przydrożnego.  
 
Literę „Y” wpiszcie w hasło chyżo,  
w miejsce, które wskazuje ostatnia cyfra roku 
widniejącego na krzyżu. 
 
Idziemy prosto, przecinając Aleję Kasztanową,  
droga przez park poprowadzi nas na wieżę _  _ _ _ _ _ 
                                                                              
 _ _.  
Park ten często odwiedzałem  
i z Ludwiką obrazy malowałem.  
 
Wieża widokowa miejsce wyodrębnione,  
masywem stawów szczelnie otoczone.  
 
Stawy te kolejny raz podkreśliły  
wielkość majątku Sosnowskiego.  
Gdyż niegdyś przez lata stanowiły własność jego.  
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Wśród stawów tutejszego kompleksu rybackiego,  
są nazwy Hetman, Racławice i Kościuszko  
staw imienia mego.  

Schodząc z punktu widokowego  
idź prosto, potem groblą w lewo,  
kieruj się w stronę wieży obserwacyjnej kochany 
kolego. 
 
Przy wieży zatrzymaj się na chwilkę i spójrz w lewo.  
Zobaczysz fragment dębu „Rybakiem” zwanego.  
 
Potem wpisz brakujące litery z hasła słowa drugiego, 
tożsamym z pierwszym wyrazem znaku drogowego.  
 
Za wieżą skręć w prawo, idź do parku dworskiego, 

miniemy budynki   _ _ _ _ _ _ _ _   _ __    _  _   _ 
_ _ _ _ _ _ _.          
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Idąc dalej prosto, miniemy bloki i budynki 
gospodarstwa domowego,  
szukaj furtki prowadzącej do miejsca legendarnego.  
 
Jest to dąb z sosną ongiś przez nas posadzone,  
legendzie o naszej nieszczęśliwej miłości poświęcone.  
Teraz ostatni etap, skarb w zasięgu wzroku Twego, 
wejdź furtką do parku. 
Przy sośnie i dębie szukaj skarbu ukrytego.  
 
Zatrzymaj się na chwilę, przeczytaj tabliczki stojące,  
o naszej niespełnionej miłości mówiące. 
 
I tutaj Cię zostawię turysto miły,  
wracaj dalej Kasztanową do startu,  
w dalszej wędrówce życzę dużo siły.  
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Miejsce na skarb: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorzy questu: - pracownik Centrum Turystycznego i 
UG: Agata Mikulska, Sandra Korcz,  
- członek stowarzyszenia „Aktywni w Sosnowicy”: 
Marek Wodnicki, 
- członkowie stowarzyszenia „Gościniec”: Teresa 
Ciesielska, Jadwiga Ciesielska, Maria Kowalczyk, Janina 
Radko,  

- członkowie stowarzyszenia „Orzechów – Sosnowica 
SOS”: Małgorzata Sytyk, Mirosław Sytyk,  

- pracownicy GOK: Joanna Krupka,  Diana Rybak. 

Opiekun questu: Agata Mikulska - Centrum 
Turystyczne w Sosnowicy, ul. Spokojna 10, 21-230 
Sosnowica, www. Turystyka-sosnowica.pl,  e-mail: 
turystyka@sosnowica.pl 

 

 

 

 

 

Quest – wyprawa odkrywców 

„Śladami romantycznej historii Tadeusza 

Kościuszki i Ludwiki Sosnowskiej” 

Zapraszamy do Sosnowicy na spacer z 

Tadeuszem Kościuszką i Ludwiką Sosnowską, po 

romantycznej ścieżce niespełnionej miłości.  

Sosnowica jest malownicza miejscowością 

położoną na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim 

w południowo – wschodniej części powiatu 

parczewskiego, 20 km od Parczewa, 40 km od 

Włodawy i 60 km od Lublina.  

Quest powstał w związku z 220 rocznicą 

Insurekcji Kościuszkowskiej. 

Wyprawa zaczyna się na parkingu przy 

kościele parafialnym w Sosnowicy, Pl. Kościuszki 

4. Podczas wędrówki zadaniem będzie ułożenie 

hasła z ukrytych na trasie liter.  

Czas przejścia ok. 2 h. 

 

Niedaleko Parczewa, gdzie przepiękna okolica 

leży gminna miejscowość, która zwie się Sosnowica. 
  
I ja  tam Tadeusz Kościuszko w 1775 r. przybyłem  
i córki Hetmana Sosnowskiego, malarstwa, 
historii i matematyki uczyłem. 
 
I z jedną z nich – Ludwiką do tego kościoła chodziłem.  
I o wspólną z nią przyszłość gorliwie się modliłem. 
 
Stając przed kościołem starym, zabytkowym 
wyruszyć w przygodę wspomnień 
 


