Quest Dolina Grabi
W poszukiwaniu pięknych miejsc do aktywnego wypoczynku, łączących wartości przyrodnicze,
krajobrazowe, kulturowe i historyczne nie możemy zapominać o tych okolicach, które znajdują się
niedaleko miejsca naszego zamieszkania. Jednym z takich wspaniałych obszarów jest Dolina Grabi.
Częściowo leży ona w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki. Jednakże proponując
Państwu wycieczkę wychodzimy trochę poza ten teren, chcąc pokazać również atrakcje znajdujące się
niedaleko terenów nadzorowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
Dla ułatwienia w poruszaniu się po tym terenie przygotowaliśmy 13 pytań oraz mapkę z lokalizacją
zadań, które będą dotyczyły tych miejsc, które warto zobaczyć. Naszym zdaniem najlepszym
sposobem dotarcia do poszczególnych punktów jest rower. Propozycję 22 – kilometrowej także
umieściliśmy na mapce.

Punktem startowym jest miejscowość Sędziejowice, znajdująca się w powiecie łaskim, w sąsiedztwie
dużych lasów i rzeki Grabi. Jest ona także miejscem ważnych wydarzeń z okresu Powstania
Styczniowego. Przygotowaliśmy tutaj dwa pytania, na które należy odpowiedzieć:
1. W którą rocznicę Powstania Styczniowego został postawiony kamienny pomnik znajdujący się
w centrum?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Dąb czyjego imienia znajduje się na cmentarzu, usytuowany najbliżej pomnika Powstańców?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Następnie należy udać się w kierunku Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Teren placówki
położony jest na terenie pięknego parku, gdzie można podziwiać okazałe drzewa, ale także i stare
maszyny rolnicze.
3. Jaką nazwę nosi traktor w parku maszyn rolniczych w Sędziejowicach?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ile okrągłych kolumn ma dworek Izby Regionalnej znajdujący się na terenie szkoły?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kolejnym punktem wycieczki są stare młyny w Brzeskach oraz Kozubach. Te unikatowe zabytki
techniki, to jedne z nielicznych, które zachowały się w dobrym stanie na tych terenach. Przebiega tu
również żółty szlak turystyczny „Młynów nad Grabią”, który łączy wszystkie obiekty występujące nad
tą malowniczą rzeką.
5. Ile okien ma frontowa ściana budynku młyna „Krzywda”, znajdującego się w Brzeskach?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Podaj pełny napis umieszczony na ścianie młyna w Kozubach.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Będąc w tych okolicach nie można oczywiście pominąć odwiedzenia terenów znajdujących się w
bliskim sąsiedztwie rzeki Grabi. W Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki płynie ona
około 8,5 – kilometrowym odcinkiem od Nowych Kozub do ujścia Widawki w rejonie Zamościa. Nadal
pozostaje dzika, nieuregulowana i pełna tajemnic. Odznacza się niezwykłym bogactwem fauny i
występowaniem chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków bezkręgowców.
7. Jakie trzy drzewa tego samego gatunku znajdują się na łuku rzeki Grabi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Z czego wykonano przejście nad rzeką Grabią w miejscowości Grabica?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Udając się do miejscowości Grabno, po drodze należy odpowiedzieć na kolejne pytanie:
9. Jaki obiekt znajduje się na skraju Lasu Podulskiego naprzeciwko wiatraków?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kiedy znajdziemy się już w Grabnie należy tu odpowiedzieć na dwa pytania:
10. Jaki obiekt militarny znajduje się tuż przy rzece Grabi, między dwoma dębami obok
zabudowań mieszkalnych?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Jaki napis znajduje się na tabliczce po prawej stronie od wejścia do kościoła?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ostatni punkt na mapie naszej wyprawy to cmentarz wojenny w Zamościu z 1914 roku. Właśnie
nieopodal tego miejsca rozegrała się walka, w której bój stoczyły Pułki Piechoty Niemieckiej z rosyjską
Dywizją Piechoty, na której czele stał polski pułkownik Józef Dowbor – Muśnicki. Na cmentarzu
spoczywa wielu niemieckich żołnierzy.

12. Podaj nazwisko poległego żołnierza z dobrze zachowanego nagrobka, znajdującego się w linii
prostej między bramą wejściową a krzyżem.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Stań przy krzyżu, plecami do bramy i obróć się o 90° w prawo. Znajdują się tam trzy rzędy
grobów. Podaj nazwiska poległych żołnierzy umieszczone na 6 oraz 11 nagrobku w 3 rzędzie
licząc od krzyża.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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