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Szlakiem 
gminnych legend

Na następnym przystanku o nich coś posłuchasz. 
Drogi nr 481 na Łask teraz poszukaj. 

Wjedź w nią (w Mickiewicza) w lewo i w Rocha zaraz,
Dojechać prosto do cmentarza się postaraj. 
Podobno przed upadkiem powstania styczniowego, 
Dowódca zlecił ukrycie w klasztorze skarbu powstańczego. 

Miejsce jego ukrycia gwardianie znali 
I z ust do ust swym następcom je przekazywali. 
Niestety, ostatni zakonnik (niebawem imię poznasz jego) 
Nikomu nie zdradził sekretu tego. 

Idź alejką główną. Przed kaplicą z lewej strony 
Grób tego gwardiana ujrzysz innymi otoczony. 
To Tadeusz  _ _  _  _ _  _  _  _  _ _ _  _  – odczytaj nazwisko, 
                  7           3        12   20
Nie martw się. Do Twojej nagrody jest już całkiem blisko. 

Jeden z widawskich proboszczów, gdy w archiwum bawił, 
Dowiedział się, że gwardian list braciom zostawił. 
Chcesz poznać słowa z pisma tajemnego? 
W tłumaczeniu było to tyle – przeczytaj Kolego! 

„Podczas pełni promienie księżyca, wpadając przez pierwsze 
od strony wirydarza okno kościoła, około północy oświetlają 
ołtarz, pod którym w podziemiach skarb powstańczy ukryto”. 

Gwardian, nie zawierzywszy kolejnej osobie, 
Z powstańczą tajemnicą w ciemnym leży grobie. 
Teraz nieszczęśnik ciężko pokutuje 
I korytarzami klasztoru po nocach wędruje. 

To ostatni gwardian zakonu szuka powiernika, 
Który sprawiłby, że piętno obowiązku zniknie z nieszczęśnika. 
Jeśli ktoś by go spotkał i zapytał: „Czego żądasz, duszo?” – 
Usta gwardiana wyznać prawdę muszą. 

Z chwilą prawdy o skarbie powstańczym wyznania 
Kara dla pokutującego ducha będzie już anulowana. 
Dziś nie spotkasz ducha, lecz mamy skarb inny, 
Który wprawne oczy wypatrzeć powinny. 

Między grobem [odczytaj hasło questu] z lewej 
Nagroda w postaci pieczątki czeka już na Ciebie! 
Historii wiele sędziejowicko-widawskich poznałeś, 
Dzielnie z nami kilometrów wiele przejechałeś! 

Pogratulować Ci muszę, życząc sukcesów rozlicznych 
I zapraszając do innych Questów okolicznych! 

Aplikacja „Questy 
- Wyprawy Odkrywców” 
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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:
Podczas wyprawy rowero-
wej z Sędziejowic do Widawy 
poznasz ciekawe miejsca na te-
renie obu gmin i legendy z nimi 
związane.

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

2 godz.

Miejsce startu:
Kamień-pomnik w centrum 
Sędziejowic, u zbiegu ulic: 
Słonecznej, Widawskiej, 
Leśnej i Powstańców 1863 r. 
GPS: 51.5091164 19.0222317



W centrum Sędziejowic dziś się spotykamy. 
Drogi Wędrowcze, droga długa jest przed nami. 
Miejscowość to zasłużona, miej baczenie, 
Że historia ma dla nas duże znaczenie! 

Pierwszą wzmiankę w 113  _   _  _ _ _ _  _  r. zapisano. 
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W Bulli Gnieźnieńskiej jako osadę książęcą ją wymieniano. 
Później za pośrednictwem królewskiego nadania
Arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu osada była przekazana. 

We wspomnianym dokumencie Sędziejowice inne miano 
mają: 
_ _  _  _  _  _ _ _  _  _ _  vel Zandeievki – tak się nazywają. 
        26      24              16
Wraz z upływem lat nazwa ulegała kolejnym zmianom, 
A dzisiejszego miana od końca XVIII w. używano. 

W powstaniu styczniowym doszło do starcia sławnego
Kozaków oraz oddziałów Taczanowskiego i Oxińskiego. 
Czas ruszyć dalej, więc na rower wsiadaj 
I jednośladowi na południowy-zachód kierunek nadaj. 

Rusz ulicą Słoneczną i jedź, aż wyjedziesz
Z Sędziejowic-Kolonii. Chyba nie zawiedziesz
I zagadkę kolejną rozwiążesz w te pędy.
 _  _ _ _ _     _   _  _ _ _  _  – do nich wjeżdżasz tędy. 
 14         21   1               27

A gdy wreszcie do skrzyżowania dojedziesz, 
Dobrze będzie, jeśli trakt przed siebie obierzesz. 
Jeżeli przy tabliczce Nowe Kozuby się znajdujesz, 
Wiedz, że póki co zgodnie z questem podróżujesz. 

Dalej krzyż na postumencie   _  _  _   _   _  _   _   koloru.
        5        4    6    17  18  19
Ale to nie koniec. Ty już dalej szoruj.
Skręć w prawo i przez 900 m musisz jechać prosto.
Szukaj tablicy z daszkiem, więc nie jedź za ostro. 

Stoi po lewej i informuje o Dolinie Grabi.
Ptaszek  _  _  _ _ _ _ _ _  _   _  tu lata. Rzeka pięknem wabi.  
      22                 10  11
A gdy zobaczysz mostek, zatrzymaj się na nim, 
Gdyż ciekawą historię tu dla Ciebie mamy. 

Teraz dalej na most, czy słyszysz szum wody? 
Pod Tobą Grabia przecudnej urody. 
Płynie od Marzenina, do Widawki wpływa. 
Kiedyś teren nad nią użytkowany dużo bardziej bywał. 

Są tu pozostałości młynów, które ponad wodą stały 
I w mąkę okoliczne wioski zaopatrywały. 

Grabia jest w Polsce jedną z rzek najczystszych. 
Z młynów, które korzystały kiedyś z jej wód bystrych, 
Jeden ujrzysz po swej prawej stronie. 
Z dawien dawna w tym miejscu młyny były umieszczone. 

Przedostatni był parterowym budynkiem z drewna 
wykonanym, 
Z mechanizmem przedsiębiernym kołem wodnym 
napędzanym. 
W drugiej dekadzie XX w. przez powódź miejsce to było 
zalane, 
Lecz w 1920 roku wszystko było już odbudowane. 

Na początku młyn ten (jak poprzedni) woda napędzała, 
Maszyna dwie pary „francuskich” kamieni młyńskich 
posiadała. 
Perlak, jagielnik i żubrownik – tak się nazywały,
A dziennie około 1 tony zboża rozdrabniały. 

W latach 30. zaczęto modernizować budynek – 
Zamontowano nowocześniejszy napęd, a zatem turbinę. 
Jedną parę kamieni młyńskich, które mocno wysłużono, 
Metalowymi walcami także zastąpiono. 

Później zamontowano silnik elektryczny. Młyn znowu pracuje 
I od remontu w 1966 r. w Nowych Kozubach dzielnie się 
spisuje. 
Jedź prosto przez 1 kilometr, wnet przystań po dalsze 
wskazówki, 
Abyś nie zgubił szlaku questowej wędrówki. 

Gdy zaczną się zabudowania, wiedz, że to coś znaczy: 
Po lewej stronie krzyże będziesz mógł zobaczyć. 
Przy drugim się zatrzymaj i rozejrzyj powoli.
Stąd 11 kilometrów jest do  _ _ _  _  _  _  _ _  _    _ _  _  _ . 
                13      15         2,25           23

Jesteś teraz w miejscowości Podule, 
Do Widawy 3 kilometry – tam koła pokierujesz. 
Cały czas główną drogą jedź teraz żwawo. 
Gdy do końca dotrzesz w Górkach Grabińskich, skręć 
w prawo. 

Za chwilę do skrzyżowania dojedziesz; 
Znalezienie małego stawu po prawej – zadanie dla Ciebie! 

Poznaj jedną z legend naszych – 
Opowiada o dworze, w którym licho straszy. 

W Górkach kiedyś – dawniej, niż sięga wspomnienie –
Żył samotnie pewien ubogi młodzieniec. 

Mieszkał na skraju wsi w swej ubogiej chatce. 
Pewnego dnia zakochał się jednak w nadobnej sąsiadce. 

Dziewczyna była piękna, jednak życie nie lubi wyjątków: 
Ona była bogata, on nie miał majątku. 

Rodzice panienki ślubowi się sprzeciwili 
I na widzenia młodych też nie pozwolili. 

Dziewczyna poszła do klasztoru, nie chcąc za męża 
innego, 

A chłopak ze zgryzoty zszedł ze świata tego. 
Od tamtej pory mieszkańcy zauważyli, 

Że w chacie młodzieńca mile widziani nie byli. 

Ilekroć ktoś wszedł wieczorem do domu opuszczonego, 
Dziwne hałasy dobiegały wnet do uszu jego. 

Głosy wewnątrz do opuszczenia chaty wciąż nawoływały, 
Zrywał się wicher, a w izbie naczynia stukały... 

Z obawy przed zemstą ducha mieszkańcy chatę omijali, 
A skoro tu nie chodzili, przeto drogę zaniedbali. 

Drzewa i krzewy zarosły to miejsce. Według podań 
gminnych,

Spokoju zjawy ludzie zakłócać nijak nie powinni. 

Tego, kto naruszy spokój umarłego człeka, 
Pasmo nieszczęść w życiu już niechybnie czeka. 

Teraz wybierz proszę drogę na Widawę, 
Czekają tam na Ciebie historie ciekawe.

Jesteś na rynku. Tereny te niegdyś puszcza porastała.
Wędrował nią książę z rycerzami. Gdy noc ich zastała, 

Lękając się dalszej podróży, chatkę w głuszy zobaczyli,
Której gospodarze hojnie ich przyjęli oraz ugościli. 

Czasami się mówi: ugościć czym chata bogata”. 
Tak nieznajomi przyjęli księcia – jak własnego brata. 

O poranku książę, chatę opuszczając, 
Oznajmił gospodarzom, łezkę ocierając, 

Że miejscu temu nadaje z miejsca już Widawy miano, 
By ze słowami „widać” i „dać” zawsze je wiązano.

Przy rynku stoi duży kościół; zwróć oczy na niego, 
Bo ciekawe historie wiążą się z dziejami jego. 


