13 lipca 1984 r. spalił się kościół drewniany,
Jednak bardzo szybko został odbudowany.
Pod czyim wezwaniem został on wzniesiony?
Tego się nie dowie dzisiaj nikt z ambony,
Bo te informacje kryją wnętrza ściany.
Jeśli otwarte, wejdź, będziesz ukontentowany.
Kościół Cię teraz do siebie przywołuje.
Na zewnątrz, po stopniach kroki swe kierujesz
Ku tablicy białej ufundowanej przez społeczeństwo.
Komu oddaje się tutaj hołd za męstwo?
__ _ _______
12		

_ _ ___
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Hasło questu:
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Miejsce na skarb:

Śladami Powstania
Styczniowego

_ ___ _ ___

19

20

Powstańcy żyli wcześniej, ci natomiast później.
Wszyscy bronili ojczyzny i wiary, choć zginęli różnie.
Znajdź tablicę upamiętniającą powstanie:
głosi napis na niej.

13 14

__ _ __”
22

Symbolem cierpienia jest mała Golgota
Z kamieni zbudowana, choć na wagę złota.
Ku niebieskiej postaci skieruj swoje kroki.
Tutaj ci powiemy, jak nasz kraj szeroki,
Wszyscy dziwili się bardzo, że polscy kosynierzy,
Nieuzbrojeni przeciw wrogom jak należy,
26 sierpnia pod Sędziejowicami Rosjan pokonali
I na zawsze w polskiej historii się zapisali.
Dziś wielu wierzy, że niebieska z Golgoty figura,
Maryi Matki Bożej, Matki Chrystusa Króla,
Której losy Ojczyzny, Polaków, nie są obojętne,
Cały przebieg bitwy z Moskalami wspomagała chętnie.
Jesteś na mecie. Wszystkie zagadki rozwiązane?
Z liter ułóż hasło, a będzie Ci dane
Znaleźć skarb questu – pieczęć pamiątkową,
Która potwierdzi, że ukończyłeś go wzorowo.
Gdy hasło odczytasz, skarb znaleźć zdołasz.
Pamiętaj, że jesteś wciąż na terenie kościoła!
By do środka się dostać, wykonaj działanie:
Weź liczby z okrągłych pól i popatrz na nie.
Od największej odejmij dwie pozostałe,
Wynik pomnóż przez 3. Co otrzymałeś?
____ – ____ – __ = __ x 3 = ___
Możesz skarb otworzyć z tym kodem.
Przybij sobie pieczęć questu w nagrodę!

Autorzy questu:
Beata Magdziak, Dorota Burzyńska, Karina Miśkiewicz przy współpracy
grupy: Zbigniew Goździk, Małgorzata Czwartek, Monika Zawiasa,
Urszula Pasowska, Milena Kazimierczak, Paulina Krawczyk, Katarzyna
Matusiak, Wacław Ułański, Jarosław Bartczak, Marek Okupiński, Monika
Aleksandrowicz, Krzysztof Jaworski, Katarzyna Kałuża, Marek Kidawski

Konsultacje i opracowanie graficzne:
Anna Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji,
program „Questy – Wyprawy Odkrywców”

Opiekun questu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach
tel. 43 67 112 11, e-mail: gbp_sedziejowice@wp.pl

Więcej questów
w Dolinie Grabi:
www.dolinagrabi.pl

Aplikacja „Questy
- Wyprawy Odkrywców”
iOS

		

Android

„Mocą narodów jest _ _ _

Tematyka:
Quest opowiada o historii
Polski i regionu – prowadzi po
miejscach upamiętniających bohaterską walkę sędziejowiczan
w Powstaniu Styczniowym.

Miejsce startu:
45 min

„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

Jak grać?

Przy pomniku na środku
skweru w centrum Sędziejowic
(obok drogi nr 481).
GPS: 51.508860, 19.021922

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

Jeśli chcesz poznać historię naszej miejscowości,
Najpierw w centrum, w parku musisz dziś zagościć.
Wśród płaczących wierzb przejdź drogi połowę,
Aby nad przeszłością pochylić dziś głowę.
Kamienną księgę odszukasz wnet,
Stań do niej twarzą, wczytaj się w tekst.
W przeciągu chwili dobrze już wiesz,
Jaki temat ma nasz quest: Powstanie Styczniowe!

Jakie imię wódz Taczanowski nosił?

Zobaczysz czarną tablicę na zielonej ścianie,
Nieopodal wejścia do szkoły. Tekst na niej
Sprawi, że będziesz poinformowany,
Kiedy sztandar został ufundowany:

_ _____

26

Kogo kosynier swą kosą kosił?
___ _ ___

_

2,7

___

_ ______ _ ___ _ _ _
1		

24

10

23

VIII 1863

_

r.

Jakie imię nosi szkoła ?
_____ _ ____
18

____ _.

Za pobliską furtką są botaniczne ogrody,
Które kryją zegar słoneczny i cuda przyrody.
Jednak tutaj pojawia się kolejne pytanie,
Bo myśl przewodnia questu to nasze powstanie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (łacińska nazwa wsi) już w 1136 r.
6
16 		
istniały,
W Bulli Papieża Innocentego II zapiski miały.

W jakiej porze roku Polacy bój rozpoczęli?
Od odpowiedzi krótka chwila Cię dzieli.
Zegar słoneczny, co koło historii cofa,
Odpowiedź ci poda i tak skończy się ta strofa:

Po pasach przedostań się na drugi brzeg,
Zobaczysz miejsce, do którego masz biec.
Tam każdego życia kres: _ _ _ _ _ _ _ _
8

21 9 15

Gdzie i kiedy była bitwa?

Obróć się do tyłu, zatocz wzrokiem większe koło.
Znajdź mniejszy pomnik i pochyl przed historią czoło.

			

____ _ _

4

Kieruj swe kroki ku dębowi, przy głównej alei,
On strzeże pamięci Polaków, którzy tam spoczęli.

Czas _ _ _ _ _ _
17

5

150 lat temu polscy kosynierzy i ułani z wojskiem wrogim,
Złożonym z Kozaków Dońskich, stoczyli tu bój srogi.
Choć Rosjanie byli liczniejsi, pokonani zostali.
Polacy pod Sędziejowicami bitwę wygrali.
Wódz Taczanowski kosynierów prowadził do boju.
Ginęli za ojczyznę, bo nie był to czas pokoju.
W tym miejscu, w 1926 r. strażak Jachowicz dąb posadził
Dla upamiętnienia ich męstwa i odwagi.
A bój ten Sędziejowice na cały kraj rozsławił.
Przyjrzyj się teraz pomnikowej tablicy,
Bo wszystkie odpowiedzi masz tu w okolicy:

Od pomnika powstańców przejdź ku kolumnie
zwyciężonych –
Kozaków Dońskich wielki monument nieopodal postawiony.
W obcym języku zapisane cztery płaszczyzny,
Mówiące o tym, że z daleka od Ojczyzny
Kozacy w wielkiej bitwie zostali pokonani,
Pod _ _ _ _ _ _ i szablą są tu pochowani.
25

27

Nieopodal na północ żołnierze z I wojny spoczywają,
W starej mogile na Twoją refleksję czekają.
Skieruj swe kroki do cmentarza bramy,
Za nią ujrzysz napis dobrze znany.
Celem Twoim jest widoczna już szkoła
Bezpieczna (przejdź po pasach) i wesoła.

Oczko wodne odszukasz – zachodu kierunek.
Gdy się naturą zachwycisz, bierz swój ekwipunek.
Ulicą wprost na zachód kroczyć musisz śmiało,
Aż za pustym placem w głębi ujrzysz fasadę białą.
To budynek plebanii, łatwo znaleźć go zdołasz.
W ogrodzie jest figura Józefa Obrońcy Kościoła.
Ty jednak spójrz na ogrodzenie po drugiej stronie ulicy:
Jej nazwa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11

____ _

widnieje na tablicy.
Czas zegarem słonecznym cofnięty wciąż obowiązuje,
Niezwykłe ślady historii Ci wskazuje.
Spójrz teraz na krzyż na kamiennej nodze,
Który od

roku stoi tu przy drodze.

