
 

 

Spójrz teraz człowieku drogi 
Na tabliczkę, która stoi koło drogi.  
Dawny Cmentarz Gminy  
 
   
Teraz odwróć nogi i wróć drogą, 
Którą tu przyszedłeś przyjacielu drogi.  
 
 
 
 
 
 
Kiedy powrócisz do budynku szkoły  
Dowiesz się, że synagoga kiedyś tu stała,  
W XIX w. rozebrana.  
W obecnym budynku szkoła cheder  
Dla Żydów swoje miejsce miała.  
 
Tu już koniec naszej wędrówki,    
Przeczytaj uważnie ostatnie wskazówki.  
Ułóż informację dziś nabyte w całość,  
A Twojej przygody stanie się zadość.  
 
Masz ochotę na ptysia lub ciastko z lukrem? 
Zasłużyłeś! Idź tam gdzie jest ich wiele.  
Zobaczysz budynek być może już Ci znany.  
 
To tutaj skarb jest schowany.  
Ale by móc się skarbem radować hasło,  
Które odgadniesz musisz podać.  
 
Jeśli hasło szybko poznać chcesz  
Wkreśl w 1 i 4 miejsce literkę  
Przedostatnią nazwiska biskupa. 
Liczba jedności w dacie na szczycie  
Pokażę Ci drogę litery „i”. 
Do liczby krzyży dodaj dwa  
I w to miejsce wstaw „t” 
 
 

W miejsce jedności w dacie  
Znajdującej się w kościele wpisz „u” 
W rubrykę pozostałą 
wkreśl czym prędzej literkę „R” 
 
 
 
 

Mamy nadzieję, że się podobało 
I wrażeń do Księgi Questu wpiszesz nie mało 

 

 

 

 

 

       Skarb do odebrania w godzinach od 9:00 – 18:00 

Koncepcja i wykonanie questu: 

Uczniowie klasy II Publicznego Gimnazjum  

przy Liceum Ogólnokształcącym w ZSO w Nasielsku 

 w ramach realizacji programu "Młody Obywatel". 

               
 

Opiekun questu:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku,  

ul. Starzyńskiego 10, 05-190 Nasielsk 

 

 

        Quest-  śladami Żydów w Nasielsku 

      Nasielsk  
    Miasto Dwóch 

Kultur 
 

 Gdzie to jest? 

Nasielsk to miasto w województwie 
mazowieckim, w powiecie nowodworskim, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej, położonej 
50 km na północ od Warszawy nad rzeką 
Nasielną.  
 

 Tematyka: 
Ta wyprawa pozwoli Ci poznać historię 
Żydów w Nasielsku. 
 

 Jak szukać skarbu? 
Twoim zadaniem będzie rozwiązanie 
zagadek i zbieranie ukrytych po drodze liter.  
Z zebranych liter ułóż hasło. 
 

 Czas przejścia: około 1 godziny.  
 

 

 

 

 

 

Miejsce na skarb 



 

 

Witamy Cię dzisiaj w Nasielsku,  
Gdzie ciekawych historii jest bez liku.  
Choć nasza miejscowość jest mała,  
Dzieje naprawdę ciekawe miała.  
 
Zostaw za sobą wszelkie zmartwienia  
I ruszaj w drogę, bo skarb jest do odnalezienia! 
Wygodne buty, uśmiechnięta mina, 
A miło upłynie najbliższa godzina.  
 
Nasza gra zaczyna się tam,  
Gdzie samochodów jest wiele 
A święty Jan Paweł II stoi na czele.  
Dla kupców niegdyś ważne miejsce to było,  
Bo wiele zakupów się tam robiło.  
Poczuj klimat miasteczka mazowieckiego,  
Przez ludzi tłumnie odwiedzanego! 
 
Szybko zabierz się do pracy  
I odwiedź wszystkie miejsca z naszej trasy! 
Podążaj najpierw ku Kościołowi.  
 
Z czerwonej cegły zbudowany ,  
Każdego dnia hejnał jest  z niego grany.  
Wszystko wyjaśnione jest na tablicach , 
Dlatego podejdź do nich i uważnie przeczytaj.  
 
Zobacz, jakie nazwisko biskupa było, 
  
 
 
 
Które do konsekracji świątyni się przyczyniło.  
Na tablicy widnieje także pewna data.  
Kiedy pierwsza więc wzmianka  
O Nasielsku miejsce miała?  
Czas już się z tym świętym miejscem  

Pożegnać mój drogi.  
Niech w dół żwawo zaprowadzą cię nogi.  
 
Idź na cmentarz gdzie zmarli 
Odpoczywają na wieki.  
Następnie przekrocz jego bramę  
I poszukaj miejsca, gdzie spoczywają 
Żołnierze polegli.  
 
Ułatwią Ci to dwie flagi  
W kolorze kraju naszego.  
Ludzie Ci bowiem patriotami  
Za czasów życia byli swego. 
 
Znów na tablicy wszystko Ci podali.  
Odczytaj z niej zatem  
Naszych bohaterów rywali  
 
 
 
Na dole, na drewnianych belkach  
Krzyże są  
Pomnóż je razy sto  
Jaką wtedy liczbę mamy?  
 
Swój wynik zapamiętaj  
I powróć do cmentarza bramy.  
Tyle metrów dzieli Cię od  
Tych, którzy gaszą pożary.  
 
Skręć w ulicę, której nazwa  
Kojarzy się z młynem.  
Powróć do miejsca, w którym  
Handlarze niegdyś byli.  
 
Przejdź przez pasy i kieruj się  
Prawą ręką, aż spotkasz się z alejką .  

W centrum Nasielska właśnie jesteś.  
Obserwuj i rozglądaj się bacznie.  
Czy widzisz już świętego   
Z czarnego kamienia wzniesionego? 
 
Pamiętasz cmentarz?  
Liczba krzyży drewnianych  
Duże znaczenia bowiem tu ma.  
Z tym numerem domu poszukaj.  
Upamiętniony on został  
W filmie Davida Kurtza.  
 
Na rynku głównym poszukaj domu z rokiem                    
Powstania na szczycie.  
 
Poszukaj też dawnego prezydenta Warszawy, 
Który w latach 1934-1939 miał „trochę” władzy.  
Poszukaj bloku 4a nowego.   
W tym właśnie miejscu mistrz Żydów –  
Rabbin mieszkał przez lat wiele.  
 
Stojąc przy starym domu Rabbina  
Idź tam, gdzie ulica z drugą ulicą się przecina.  
Ulicą, która kojarzy się ze stolicą.  
Wrzuć żwawy krok a wnet 
Ujrzysz młyn stary.  
 
Czym prędzej skręć w lewo,  
A dojdziesz do celu kolego.  
Znów świat zmarłych zobaczysz,  
A wtedy o skarbie coraz bardziej pomarzysz.  
Tylko uwaga on jest nieużywany.  
Urosły na nim już drzewa i krzewy,  
Dlatego nie przegap go kolego.  
To ten lasek niedaleko szlaku naszego.  

 

 

 


