
na Wydziale Rolniczym, ale ścisłe związki
z Leżajskiem zachowałam do samego końca…
Ruszajmy w drogę, niech łza celu nie zmąca.
Jeszcze kawałek drogi, aż budynek (nie przegap!) 
odkryje na sobie 
odmierzający czas _

12
 _ _ _ _. 

Dalej skrzyżowanie zmusza 
do ruchu okrężnego,
któremu nadano imię papieża 
_
17

 _ _ _    _ _ _
7  

 _ _   II.
Ty na Łańcut podążaj, 
bezpiecznie przez drogę.
Przed siebie, a ja spory 
dystans znieść pomogę 
opowieścią o tym, jak tędy 
szedł kondukt żałobny:
biała trumna i wszyscy 
w głębokim żalu wymowni. 
Załączam do questu zdjęcia 
z tego wydarzenia,
przez kilka dni Leżajsk 
innego tematu nie miał.
Idąc wciąż ku miejscowości już wspomnianej,
w milczeniu, bo ma ono tutaj największą wagę,  
nigdzie nie skręcaj, tylko spisz cyfry z haseł,
czas, by do finału doprowadzić nadszedł.

Jak odczytałeś: - Przed krzyżem  _1  _2  _3  _4  _5  _6  _7  _8  _1
masz skręcić i zostawić go z lewej strony.
Idąc ścieżką w górę, tam czeka Cię pointa. 

Wkrótce zobaczysz przed sobą _9  _1  _2  _10 _3  _4  _11 _12
. 

By dotrzeć do celu, wysil swoją źreniczkę,

Na strzeżoną przez drzewa   _9  _12 _2  _11 _7  _6  _10 _13      
_14 _4  _15 _5  _16 _9  _12 _14 Ę
skieruj swe kroki dowolnie wybraną ścieżyną,
a znajdziesz na niej nazwisko i pierwsze z imion, 
gdyż ta, którejś historię do tragedii porównał 
znana jest w Leżajsku jako 

_1  _4  _11 _16 _4     _17 _4  _11 _6  _18 _12 _19 _7  _10 _4  
.

_10 _4  _11 _8  _18 _20 _17     _14 _4  _15 _5  _16 _9  _12 _14 Ę 
w miejscu na skarb wskazanym, 

a Twój udział w queście zostanie podsumowany.
Tu na wieki spoczęło moje młode ciało, 
które żyć na tej pięknej ziemi chciało.
Za sprawą szaleńca, bez żadnego powodu, 
trafiło do najciemniejszego z ciemnych grobów,
a tylko ból i smutek został dziadkowi, 
który obok mnie w 1948 roku został złożony.
Dziękuję Questowiczu, że zechciałeś się zadumać
oraz na długi spacer śladem mojej historii udać.
Czas, abyś ruszał dalej przed siebie, albowiem, 
że jest więcej questów o mieście wkrótce się dowiesz!

TAJEMNICZE ZABÓJSTWO 
W BIAŁY DZIEŃ

Quest pieszy
walking

Miejsce na narysowanie skarbu

Gdzie to jest? 
Powiat leżajski leży w północnej części województwa 
podkarpackiego, w dolinie Sanu, na skraju dawnej Puszczy 
Sandomierskiej.

Jak dojechać?
Leżajsk znajduje się przy drodze krajowej nr 77 i drodze 
wojewódzkiej nr 875 i 877.

Początek questu:
Dom przy ulicy Mickiewicza 85, 37 – 300 Leżajsk.

Potrzebne rzeczy: 
Długopis.

Czas przejścia questu:
1 godzina.

Jak szukać skarbu?
Gra polega na uważnym czytaniu wskazówek zamieszczonych 
w tekście questu. Twoim zadaniem jest zbieranie ukrytych 
po drodze cyfr oraz wykonywanie zadań. Gdy rozwiążesz 
wszystkie zagadki, odnajdziesz na końcu trasy skarb.

Fotografie:
Stanisław Chmura, Roman Federkiewicz

Opiekun questu:
promocja@starostwo.lezajsk.pl

Współautorzy questu:
Stanisław Chmura, Roman Federkiewicz, Robert Franus, 
Magdalena Niemczyk, Krzysztof Rogowski, Edyta Dolecka, 
Natalia Sawicka, Agata Jakubowska, Adrian Rauza.

Jeżeli zaobserwowałeś zmiany na trasie 
questu, lub brak skarbu – zgłoś to do 
opiekuna questu. Napisz do nas na 
kontakt@questing.pl 

Więcej questów znajdziesz w największej bazie questów

www.Questing.pl



TAJEMNICZE ZABÓJSTWO W BIAŁY DZIEŃ
Leżajsk objawi dziś przed Tobą Questowiczu, 
kryminalną skazę na swym urokliwym obliczu, 
więc zwyczajowo zdobywany skarb questowy
tym razem kulisy strasznej zbrodni odsłoni. 
Rozwiązuj zatem hasła uważnie i poprawnie, 
a tropem kryminalnej zagadki iść Ci wypadnie.
Pewnie dręczy Cię pytanie - Kim jestem,
by zaznajamiać ze zdarzeniem i miejscem?
Dowiesz się wszystkiego, tylko finału dotrwaj:
- Urodziłam się jako córka Ludwiki i Piotra 
17.12.1906 r. w Radomyślu Wielkim… 
i z tym przejdźmy do treści „questu- nowelki”, 
by zabrała nas na plan krwawego kryminału,  
gdzie usłyszysz echa niejednego wystrzału…
Jest sierpniowe popołudnie, 3 dzień miesiąca
1931 roku, korzystając z pięknego słońca,
wybrałam się z przyjaciółkami na spacer, 
dla towarzystwa, nawet nie patrząc na cel
wyprawy. Ot, miasteczko ciche i spokojne, 
wczuj się w jego atmosferę, a pojmiesz,
że niepowtarzalny urok mają spotkania,
gdy spacer znajome zakątki odsłania…
Trudno pojąć, że to tu, po przeciwnej stronie 
we wspomnianym moich koleżanek gronie
zdarzyła się tragedia, nagle i niespodzianie!
Bo czyż mógł ktoś przewidzieć, co się stanie,
gdy zupełnie nam mężczyzna nieznany,
podchodzi do mnie dla kilku słów wymiany?
Zbliża się spokojnie do mnie w niedobrej wierze
i nagle z bliska pada strzał, który mnie zabierze! 
Ciężko ranna daję radę pobiec na drugą stronę, 
(tu stoisz) i pod Adamusów rodzinnym domem
jeszcze zawołać: -„Franeczku, ratuj mnie!”
Ale jest już za późno. Ślepy los tak chce,
abym zmarła na oczach moich przyjaciółek.
Zabójca ucieka, a ja przerywam tu fabułę... 
Nim ruszymy dalej, zerknij na drogi drugą stronę, 
gdzie na budynku masz cyfry umieszczone,
które stanowią datę, tu _

IV 
 _
III 

 _
I 
 2  umieścisz ją,

i dalej, jak zabójca uciekał, więc kieruj się stąd,
tak, by zostawić wypatrzoną datę za plecami.
Przed siebie, szybko i pewnie zmierzamy,

by liczbę na pierwszym słupie przy drodze _
II
 2 

zapisać i ujrzeć tego, co „wykrzyknąć” chce.
Idź przed siebie aż stary, ale odnowiony
budynek miniesz ze swej lewej strony.
któremu współcześnie tylko dodaje smaku
fakt, iż kiedyś mieścił się tutaj Zarząd _

3 
 _ _ _ _ _ _.

Drzewa, które nas otaczają, pewnie Ci nieobce,
jeśli nie wiesz, rebus podpowie to m.in. 
_
14

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2  

.

One wszystko widziały, co się wtedy wydarzyło,
do dzisiaj opowiadają, że trop zabójcy zaginął,
gdy z miejsca mordu zbiegł pierwszą w prawo
i już na zawsze dla wszystkich został …zjawą.
Nie skręcaj tam, dziś tą drogą nie podążymy,
napisz tylko, że znajduje się przy niej  _R_Ą _   _ _ _ _ _

8  
.

Tymczasem zbrodnia, to wielka niewiadoma.
Jaki był motyw zabójstwa? Kto tego dokonał? 
Morderca był w Leżajsku co prawda widziany, 
kilka dni przed zdarzeniem, lecz nierozpoznany
pozostał, więc nie pochodził z naszej okolicy.
Niektórzy snuli domysły, że z Małopolski stolicy
przybył i jakoby w odwecie za serce złamane
życie ukochanej kobiety zostało odebrane.
Inni dorzucali, że mógł być na umyśle chory,
więc w „zemście” za swój los i życia niedobory
targnął się na najbogatszą pannę w mieście,
bo czemuż tylko ją mogło spotykać szczęście?
Jeszcze inni skądś tam mieli się dowiedzieć,
że samobójstwo popełnił w swej biedzie
i zniknął światu z oczu raz na zawsze…
Fakt, że nikt nigdy nie trafił na sprawcę
zabójstwa, nie licząc domysłów w prasie,
która na wszystkim najlepiej zna się!
Ogólnopolskie gazety w sensacyjnym tonie 
pisały nawet o dwóch strzałach, a ujawnione
nazwisko sprawcy, jako prawda „słowa”
wskazywać miała na szklarza z Głogowa 
Małopolskiego, Andrzeja Brydaka, lat 43, 
który miał być żonaty i bez stałej pracy. 

Pomijając fantazję żurnalistów ówczesnych,
nieścisłości nawet na twarde fakty przeszły. 
Mylono datę wydarzenia, a samobójczy akt 
(wszak domniemany!) miał wyglądać tak:
albo w dniu i miejscu mojego zabójstwa,
albo, że w domu mordercy, ktoś inny uznał.
Sugerowano motyw zawodu miłosnego,
a ze sprawcy czyniono zbira komunistycznego.
Choć świadkowie sensacji nie potwierdzali,
zapis w leżajskiej księdze zgonów jest znany,
iż jakiś samobójca został tam odnotowany 
z datą, gdzie i mój zgon od postrzałowej rany.
Jak widzisz, szereg wątków, budzi domysły,
a tymczasem w drogę, nie koniec naszej misji. 
Niezmiennie przed siebie, nie zbaczaj z drogi,
aż po lewej, w oddali miniesz _ _ _

6 
 _ _ _ C      

_ _ _
5  

 _ _ _ _ Y,
Wciąż prosto, przejdź przez drogę z prawej,
tylko bezpiecznie, jak ruch, ogranicz zabawę,
a ujrzysz ciekawe logo a zarazem skrót, który 
oznajmia, że to Miejskie  _ _ _ _ _ _ _

1
    _ _ _ _ _

20
 _ _. 

Dalej przed siebie cierpliwie, bo dość długo
aż zerknąwszy na naszej drogi stronę drugą
ujrzysz leżajski Powiatowy _ _

11
 _ _ _   _

15
 _ _ _ _,

gdzie zwykle bezrobotni zaglądają rodacy.
Idź jeszcze nieco w kierunku tym samym,
gdyż ku domom koleżanek moich podążamy, 
które w dniu śmierci towarzyszkami były, 
a numery ich domów w queście się ukryły.
Wykonaj rachunki na rzymskich cyfrach,
gdyż pora, by sięgnąć po nie przyszła
(te ukryte w hasłach odgadniętych) i wiedz,
że Anna Reichardtówna mieszkała, gdzie
numer _

I+II 
 _
III- IV

 , a nieopodal, pod  _
I+II 

 _
I+II

 Zawilska,
więc dzięki temu, że odległość była bliska,
często udawałyśmy się na spacery wspólne…
Ty wciąż przed siebie, do ronda, ale czujnie.
Po prawo miniesz ulicę H.  _ _ _ _ _

13
 _ _ _ _

i uwagę swoją na trasie stale podwajaj,
bo oto Sąd  _ _ _ _ _

10
 _ _ _  z tablicą ku pamięci

obywateli Leżajska, którzy pacyfikacją objęci,
przez hitlerowców zamordowani zostali,
zapisz, ilu ich było _

V
 _, by w pamięci trwali. 

Po lewej za chwilę ujrzysz Bank _
18

 _ _
19

 _ _ _ _ _ _ _
9 

 _ _,
Na budynku data powstania, ale tylko wielcy
postrzegacze ją wychwycą 
i zapiszą, gdyż
wiatr pieści swoimi 
powiewami owe _

VI
 _ _ _,

Obok miejsca, 
gdzie auta jak szalone,
kręcą się wciąż w jedną 
tylko stronę
dom stoi. Niegdyś był 
mi bardzo bliski,
gdyż przypomina ciepłe chwile, uściski…
Cyfry rzymskie podpowiedzą numer _

V 
 _
VI

,
a największy związany z nim precedens,
polega na tym, że mąż babci tu mieszkający,
więzami krwi nijak ze mną się nie łączący,
był moim najbardziej kochanym dziadkiem,
który wylał po mnie niejedną łzę ukradkiem.
Moje życie tak los ułożył od samego zarania,
że byłam przez dziadków wychowywana.
Nim do Leżajska trafiłam, mieszkałam w Ulanowie, 
a mój dziadek, Alfred Josse, o tym się dowiedz, 
rodem z Limanowej, był z zawodu rejentem
i jako notariusz leżajski miał duże wzięcie.
Gdy zmarła babcia, sam mnie wychowywał
ale obowiązków zawodowych nie zaniedbywał. 
Zgromadził, jak na tamte czasy, duży majątek,
który miał być dla mnie posagiem, a na początek
zapisał „dom”, wart kilku mniejszych posiadłości.
Pokażę, gdyż jeszcześmy do niego nie doszli.
Zatem ruszajmy tam, gdzie nie byliśmy jeszcze. 
Przeszedłszy na drugą stronę drogi, to wieszczę,
że idziemy dosyć długo w górę, kroki dziarskie,
by napotkać na drodze Muzeum _ _ _ _ _

16
  

_ _ _ _
4  

 _ _ _ _ _ _ .
To niezwykłe miejsce, zajrzenia jest warte,
jeśli po ukończeniu questu będzie otwarte.
Znajdziesz tu oryginalną, pieczęć mego dziadka,
notarialną, mosiężną z przełomu XIX/XX wieku – gratka! 
Po ukończeniu w 1927 r. gimnazjum leżajskiego,
które mieściło się w budynku muzeum obecnego,
podjęłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, 


