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Z Grażyną po Łasku

Po lewej ogródek jordanowski ujrzysz z fontanną,
Za nią na wzniesieniu rabata – znacie się z tą panną!
To odmiana Heidetraum, jak na ulicy Jodłowej końcu,
Ta jednak najdłużej zażywa kąpieli w łaskim słońcu.

Jest to najstarsza rabata różana w mieście, Gościu miły.
Możesz tu odpocząć na ławeczce, jeśli brakło Ci siły,
A potem ruszaj z powrotem przez pasaż, gdzie szkoła.
Na rondzie w lewo, po chwili będziesz na tyłach kościoła.

Przed kolegiatą dywan z róż ujrzysz wielki jak morze.
Część w jest w białym, część w  _ _ _ _ _ _  _  _ _  kolorze.
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Na pewno rozumiesz, czemu to barwy serce Łasku zdobiące
W największej naszej rabacie – róż ma ponad dwa tysiące!

Nacieszyłeś oczy? Jedź wzdłuż kościoła z lewej jego strony
Do końca, potem w lewo, znów zakątek ujrzysz ukwiecony.
To skrzyżowanie przed gmachem łaskiej biblioteki publicznej,
Które zdobią aż trzy rabaty, niemniej od innych śliczne.

Wiesz, że Skłodowska kochała kwiaty, znała się na botanice?
Marie Curie z Francji przywędrowała w nasze okolice.
Rośnie przed rozstajem z prawej – o róży oczywiście mowa.
Pąki ma różowe, później jest morelowa, a wreszcie – 
kremowa.

Skrzyżowanie przejdź tak, by stanąć przy bibliotece.
Wiesz, że nowe odmiany róż tworzą wybitni spece.
Białe kwiaty, które tu widzisz, to róża Nivea Creme,
Jedna z wielu odmian z polskich wywodząca się ziem.

Jest to nowość znanego hodowcy Łukasza Rojewskiego,
Założyciela i I prezesa Polskiego Towarzystwa Różanego.
Dalej, w głębi pyszni się złocisto żółta róża wielkokwiatowa
Arthur Bell. Ta odmiana, dla odmiany, wcale nie jest nowa.

Narodziła się w Irlandii Północnej w połowie XX wieku.
Ostatnia to rabata w naszym queście, dobry człowieku!
Odmian hoduje się u nas dużo więcej, bo kilka setek,
W podróży z questem widziałeś tylko mały ich odsetek!

Chcesz zobaczyć więcej? Zapraszamy na różane pola,
Na Festiwal Róż, na wystawy… Jeśli taka Twoja wola,
W kwiatów znawstwie wespniesz się w Łasku na wyżyny!
W Mieście Róż naszym, w mieście Błęckiej-Kolskiej Grażyny.

Tymczasem, jeśli quest nasz chcesz mieć ukończony,
Czytaj, co mówią litery od biblioteki frontowej strony.
 _  _  _  _    _ _ _ _  _  _ _ _  Młodszego jest imienia.  
25       17     13      Pokonaj schody,
W środku hasło podaj i zażądaj pieczęci – Twojej nagrody!
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ulotka opracowana przez LGD „Dolina rzeki Grabi”, współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań 

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 

PROW 2014-2020

Tematyka:
Quest prowadzi po Łasku – 
sercu największego polskiego 
zagłębia róż, którego ambasa-
dorką jest rodzona łaskowianka 
Grażyna Błęcka-Kolska. Jest to 
trasa od Ogrodu Różanego do 
centrum miasta, szlakiem barw-
nych kwitnących rabat.

Jak grać?
Udaj się na start. Czytaj wskazówki, 
rozwiązuj zagadki, a na końcu trasy 
otrzymasz hasło prowadzące do 
skarbu – pamiątkowej pieczęci!

60 min

Miejsce startu:
Przed wejściem do Ogrodu 
Różanego, na ulicy Szkolnej 
w Łasku. 
GPS: 51.591687, 19.162318

QUEST CZYNNY OD 
WIOSNY DO JESIENI



Witaj, Przyjacielu, w Mieście Róż – Łasku urokliwym!
Wiedz, żeś jest w tych kwiatów zagłębiu prawdziwym.
Drugiego takiego nie uświadczysz od Tatr do Bałtyku.
Czas więc poznać niezrównane łaskie róże, Podróżniku!

Dziewiętnastego wieku sięgają tradycje ich uprawy,
Nie zawsze wszakże w Łasku los był dla nich łaskawy:
Niemcy zrabowali nasze szkółki podczas okupacji,
PRL hodowców pierwszych zmusił zaś do emigracji.

Owi pierwsi hodowcy róż łaskich to Szweycerów rodzina,
Ich wybitnym znawcą była pani Szweycer Janina.
Wiele nagród zebrała na konkursach kwiatowych,
Przy jej szkółkach wykształcono hodowców nowych.

Z czasem łaskie róże naszą eksportową marką się stały.
W ich promocji coroczny Festiwal Róż udział ma niemały.
Jego ambasadorką, od lat wielce dodającą mu blasku
Jest aktorka Grażyna Błęcka-Kolska, urodzona w Łasku.

Ruszajmy zatem po jej mieście, Koleżanko czy Kolego!
Czas poprowadzić rower alejkami Ogrodu Różanego.
Ponad 3 tysiące róż mieści się w tym założeniu nowym,
Około 20 odmian rośnie pod oświetleniem hybrydowym.

Wejdź do Ogrodu lewą ścieżką, jeśli poznać go masz chęć,
Na drugim rozstaju ku pierwszej z lewej pergoli skręć.
Szukaj tabliczki z napisem „Luise odier”. To róża parkowa
O kulistych kwiatach. Spójrz: jej barwa jest  _  _   _  _ _ _ .
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Nos możesz w niej zanurzyć, silnie pachnący to kwiat.
Należy do róż burbońskich, które ceni cały świat – 
Na Zachodzie one pierwsze kwitnienie powtarzały!
Francuzi hodowlą tych róż zarazili kontynent cały.

Wróć do rozstaju i prosto idź do rzędów jałowców.
Między nimi także świetnie znany przez hodowców
Kwiat rośnie, pyszniąc się swoją rzadką urodą.
To róża „ _  _  _ _  _  _ _ _ ”. Jej zapach będzie nagrodą!
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Przejdź jeszcze parę kroków obraną ścieżyną,
A spotkasz się z miłującą Boga uroczą rośliną.
To emigrantka. Imię łacińskie najpierw dostała,
Ale znana jest jako „ _  _   _  _ _ ” – Ameryce chwała!
             24   3

Kwiat ten przetrwał wszak drugą wojnę światową,
Bo za Atlantykiem hodowlę jego rozpoczęto nową.
W Europie róż nie żałowano, gdy płonęły miasta…
Dziś kwiat ten zna i ceni każdy róż entuzjasta!

Zanim ruszymy w dalszą kwiatami usłaną drogę,
Znaną różę Chopin trochę poznać Ci pomogę.

Słynny ten kwiat wyhodował mistrz Stanisław Żyła.
W konkursie o Złotą Różę z Łasku w 2017 r. zwyciężyła. 

To najbardziej prestiżowe od nas wyróżnienie!
Chopin może być tu nieobecny, więc tylko nadmienię,
Że jest kremowa o ciemnych liściach, wielkokwiatowa.
Jedźmy! Z Ogrodu w prawo – czeka Cię trasa nowa!

Przed orlikiem piękna czerwona pani oko puszcza.
To Lily Marlene. Każdy róż znawca chętnie to wyłuszcza,

Że imię dostała po sławnej piosence Dietrich Marleny. 
Niemieckim jej twórcom hit ponadczasowy dodał weny. 

Jedź w prawo, obok placu  _ _ _  _  _  z lewej, do skrzyżowania.
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Na nim w prawo ponownie skręć, Gościu, bez wahania.
Znów w prawo w Podleśną, w prawo w Leszczynową.
Zawsze na pierwszym rozstaju. Trasę masz gotową.

Dojedziesz do skrzyżowania w kształcie „T” znaku.
Nie można tutaj mówić o kwiatów pięknych braku!
Przejdź na drugą stronę, jest tu ścieżka rowerowa,
I jedź w prawo, przed Tobą niejedna róża rabatowa.

Zaraz po prawej zobaczysz kolejne dwie piękne rabaty.
Wpierw odmiana „Kimono”, druga  _ _ _ _  _  _ _ _ _ _  _  _ 

  ma kwiaty.    7        12

To róża o holenderskim rodowodzie, drogi entuzjasto!
Jedź dalej prosto, wiele jeszcze rabat kryje nasze miasto.

Jest ich tu najwięcej w Polsce, tak jak i plantatorów.
Na pola różane pod Łaskiem zapraszamy róż amatorów.

Niektórzy hodowcy mają krzewów blisko pół miliona!
Patrz w prawo – przed szkołą rabata pięknie ukwiecona.

To Lili Marlene. Już się znacie, chociaż ta jest większa.
Ty jedź prosto do końca Jodłowej. Koniec ten upiększa
Rabata z odmianą Heidetraum. Jej barwa – ciemny róż. 

Nie straszna jej susza, studnia głębinowa jest tuż.

Skręć w lewo za tą rabatą, a po chwili także w lewo – 
W Szpitalną, gdzie różom cień rzuca niejedno drzewo.

Jedź do końca i za kościołem w prawo – ulicą Batorego.
Niejeden krzew różany i tu miniesz, Koleżanko czy Kolego.

Też i tą ulicą pędź do końca, kilometr ujedziesz żwawo.
Przetniesz drogę wojewódzką, jezdnia skręci w prawo.

Przystaniesz wreszcie, gdy trochę zakryty drzewami
Ptak srebrny Ci się ukaże ze stalowymi skrzydłami.

Iskra z niebieskim  _ _  _  _ _  na dziobie zrywa się do lotu!
                  2

Ty jednak spójrz na kwiecisty krąg obok samolotu.
W jego środku zobaczysz róże ciemnoróżową i  _ _ _  _   _ .
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Każda jest odmianą dzikiej rosa rugosa okazałą.

Pierwsza to Himmelsstürmer, nazwy drugiej nie zdradzę.
Żeby quest ukończyć, musisz tu być – nic nie poradzę!

Ruszajmy teraz w stronę przeciwną do lotu maszyny. 
To jednokierunkowa, pieszo idź teraz śladem Grażyny.

Żółte gmaszysko,  _  _ _ _  _    _ _ _ _ _ _ _    _    _ _ _ _  _ ,
       miniesz.     6               20           22

Na rondzie dużą szkołę zobaczysz na 10-ej godzinie.
Poznasz ją po literach wielkich na licu: ZESPÓŁ SZKÓŁ

I tak dalej. Na pewno ich nie przeoczysz, stoją jak wół!

Przed gmachem zielona aleja zaprasza do spaceru.
To łaski pasaż różany. Chyba wart, by zsiąść z roweru?

Przejdź się między drzewami, z prawej będą trzy rabaty.
Na pierwszej jest Lions Rose, biało-kremowe ma kwiaty.

Zalicza się do róż bajkowych! Dalej Ślicznotka z Koblencji,
Czerwono-amarantowa, niemieckiej jest proweniencji.

Tę jednak wyhodował – co wyczytasz, jeśli się nachylisz – 
Mariusz  _  _ _ _ _ _ _ _  _ . Z pewnością się tu nie pomylisz.
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Trzecia to Maritheresia, nazwana na cześć cesarzowej,
Kwiaty jej o kształcie filiżanki są porcelanowo różowe. 

Należy do róż nostalgicznych, silne wydziela zapachy – 
Może i Ty na cześć cesarzowej wydasz „ochy” i „achy”?

Na końcu pasażu naszego jeszcze rabata jest czerwona.
To wytrwała La Sevillana, aż do mrozów kwitnie ona.

Po lewej zaś jasnoróżowa Fairy teren zajmuje nieduży.
Fundator to Stow. Miłośników  _ _ _  _  _ _  _    _ _  _  _ .
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Obok niej Pink Fairy krajobraz dopełnia pełen wdzięku.
Idź prosto przez pasy, kierownicę trzymając w ręku,
I dalej aż do placu targowego, zobaczysz stragany.

Miń je, przetnij ulicę, wciąż na wprost, Gościu kochany!


