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Ukryte młyny Grabi

Gdy przy skrzyżowaniu za rzeką ruszysz w lewo, 
To powiem Ci, że blisko jesteś młyna kolejnego. 
Trzymaj się lewej strony i w stronę rzeki zjedź, 
Jeśli na obejrzenie kolejnego ciekawego miejsca masz chęć. 

Budynek motorowni w latach 90. XX w. na tym miejscu stanął, 
Lecz pierwszy młyn podobno już w XV w. tutaj zbudowano. 
Niestety, drewniany młyn spłonął w 2018 roku, 
Stanął w płomieniach już po zmroku.

Obok niewielki zbiornik retencyjny Twoim oczom się ukaże – 
Wykorzystuje się go do nawadniania łąk oraz łowią w nim 
wędkarze. 
Do traktu z numerem 482 wróć tą samą drogą; 
Skończenia Questu żadne siły zabrać już nie mogą! 

Obierz kierunek w prawo, jeśli do drogi głównej znowu 
dojechałeś –
Wiedz, że już tylko meta przed Tobą i Quest rozwiązałeś! 
Jedź teraz w kierunku Dobronia. Już w nim jesteś? Brawo! 
Teraz na skrzyżowaniu ze światłami skręć na Ldzań w prawo. 

Gdy miniesz tablicę z nazwą Ldzań, Koleżanko, Kolego,
Jedź cały czas prosto do młyna samego. 
Na pewno go dojrzysz, gdyż między dwoma stawami się 
znajduje. 
Czytaj informacje przed młynem w budce. Warto, obiecuję.

Dawniej znajdował się tu Talar: była to osada młyńska. 
Która nazwę wzięła od młynarza jednego nazwiska. 
„Lustracja” z 1677 r. wg   _  _  _   _  _ _ _ _  o pięciu młynach 
głosi             3       10  18

I pierwszą wzmiankę o tym młynie nam przynosi.

Miał charakter gospodarczy, więc jego działanie było nastawione 
Na to, by potrzeby okolicznych mieszkańców zostały 
zaspokojone. 
Perlak i jagielnik młyn także posiadał 
I imponującą ilość 4 ton zboża na dobę przerabiał. 

Z czasem kolejny, większy młyn po drugiej stronie rzeki 
zbudowano
I konstrukcji później nigdy nie zmieniano. 
Jeśli są gospodarze, o zwiedzanie poproś młyna, 
To też dobre miejsce by na odpoczynek się zatrzymać. 

Skoro tu dotarłeś, dumny bądź z samego siebie.
Orientacji w terenie można uczyć się od Ciebie. 
Kilka kroków w dół Grabi teraz czas Ci zrobić,
A zaraz pieczęć ulotkę Twą ozdobi.

Tam gdzie drewniany szlaban z kamieniem zastaniesz,
Czeka na Ciebie już ostatnie zadanie. 
Gdzie skarb na Ciebie czeka, przeczytaj w haśle. 
Wtedy dotarcie do niego pójdzie jak po maśle.

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:
Na trasie questu samochodo-
wego odwiedzisz pięć pięknie 
położonych nad Grabią zabytko-
wych młynów.

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

3 godz.

Miejsce startu:
Przy bramie Zespołu Szkół 
Rolniczych w Sędziejowicach 
od strony zachodniej (przy 
drodze w kierunku Grabi). 
GPS: 51.512223, 19.013167



Questowiczu, zaczynasz podróż tak oczekiwaną – 
By było ciekawiej, to autem przemierzaną. 
Nasza droga zaczyna się w Sędziejowicach, 
Będziemy jeździć tu po okolicach. 

Wejdź przez bramę, miń maszyny rolnicze, 
Jest ich dość sporo, chyba ich nie zliczę. 
Dojdź do Alei   _  _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ , która biegnie prawo, 
           25               11
Zaraz za nią dworek – do niego maszeruj żwawo. 

W pierwszej połowie XIX w. został zbudowany, 
Czerwonym dachem i aż  _  _  _  _  _ _ _ _  kolumnami jest 
udekorowany.                22      13

Rosyjskie władze po upadku powstania listopadowego 
Przejęły majątek arcybiskupstwa dawnego. 

W 1835 r. gen. Łazanow został panem na tych ziemiach 
Za przyczynienie się do zamieszek tłumienia. 
On też wybudował dwór, przy którym stoisz teraz –
Jeśli czas i ochota, do parku zaraz się wybieraj! 

Wróć do auta. Z parkingu w lewo i w prawo w główną drogę, 
Będę Cię prowadzić jak dobrze tylko mogę. 
Jedź przez wieś, której nazwa do części głowy nawiązuje.
Miń tablicę z nazwą   _  _ _  _  _  – dobrze się kierujesz! 
       1          20

Za drugim mostkiem po lewej stronie wypatruj młyna 
pierwszego. 
Musisz wiedzieć, że „Krzywda” to jest nazwa jego. 
Dziś w prywatne ręce już go przekazano, 
Wcześniej przyjezdnych ze zbożem w nim obsługiwano. 

Był więc młynem gospodarskim. Nie każdy o tym wie, 
Ze już w XVI stuleciu młyn tu znajdował się. 
Niegdyś na drugim brzegu stał dzisiaj zapomniany 
Inny, też z XIX wieku, wodny młyn drewniany. 

W 1905 r. spłonął jednak cały 
I najmniejsze ślady po nim nie zostały. 
Dalej przed siebie swą maszynę prowadź, 
Pamiętając, by na drugim skrzyżowaniu w prawo auto 
pokierować. 

Drugi raz powtórzyć musisz ten sam manewr 
Tuż przed tablicą, gdzie „Rojków” będzie napisane. 
Nie martw się, gdy trafisz na drogę gruntową –
Dzieje się to przecież za questu namową! 

Jedź główną drogą, miń kaplicę, zmykaj chmurze,
Do rozwidlenia z krzyżem na marmurze.
Rok 190 _  _  _ _  _  _  r. na niej odczytać nietrudno. 
     6           7
Spójrz na drogowskazy, by nie było nudno.

I mapa, i drogowskaz wyraźnie drogę pokazują, 
Do  M _  _  _  _  _ _ _ _  dalej Cię kierując. 
                 21      17
Trzymając się głównej drogi i niebieskiego szlaku tam 
dojedziesz. 
Pod wieżę kościelną z krzyżem nasz szlak teraz wiedzie. 

Poznaj kilka informacji o owym kościele –
Wiem o nim naprawdę bardzo, bardzo wiele! 
Najstarsza część świątyni z dużej cegły powstała 
I znamiona budowli gotyckiej niegdyś silne miała. 

Kościół kilka razy gruntowanie przebudowywano, 
Przez co początkowy charakter z wolna zatracano. 
W 1992 r. pod tynkiem malowidła tutaj znaleziono, 
Których powstanie na pierwszą połowę XVI w. określono. 

Obrazy przedstawiają historie z Pisma Świętego –
Sceny z życia św. Anny, Maryi i Chrystusa znajdziesz tu Kolego. 
Pod względem artystycznym wysoki poziom prezentują. 
Wiedz też, że przy kościele stare groby się znajdują. 

Tego, że 2500 lat temu chowano tu ludzi, dowiedli 
archeologowie. 
Że z roku 1372 to budowla, jeszcze Ci powiem. 
Tablicy poświęconej Kościuszce szukaj. 
Sumuj cyfry z daty jej postawienia tutaj. 
_ + _ + _ + _ =  _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ 
                   5

Wsiądź do auta. Twoja dalsza droga 
Prowadzi między budynkiem OSP a „domem” Pana Boga. 
Następnie do   _  _  _   _     _ _ _ _ _ _ _  _  _   _  _  dojedziesz, 
           24      14  12         4  16  23
O czym powie Ci zielony znak na przedzie. 

Kiedy przydrożną kapliczkę miniesz pod daszkiem czerwonym, 
Wiedz, że niedaleko kolejny cel questu jest umieszczony. 
Przy zjeździe do pierwszej posesji zwolnij automobilem –
To kolejny przystanek, zaparkuj w jej okolicy na chwilę. 

Spójrz za bramę. Przy rzece Grabi młyn się znajduje, 
Pozostałości po dawnym folwarku też zaobserwujesz: 
Są tu kuźnia oraz park podworski z ciekawą altaną 
W charakterystycznym kształcie koła utrzymaną. 

W końcu ubiegłego stulecia młyn tu postawiono, 
Początkowo w koło przedsiębierne je wyposażono. 
Trzy pary kamieni francuskich uruchamiało: perlak i żubrownik, 
A ostatni nosił nazwę z kaszą związaną, bo zwał się jagielnik. 

Jeśli chcesz teraz młyn obejrzeć sobie, 
Musisz właściciela zapytać o zgodę. 
Potem dalej. A na najbliższym skrzyżowaniu
Skręć w prawo. Sprostaj jeszcze niejednemu zadaniu.  

Pod S8-ką przejedź i dalej znów prosto.
Lasem do Zielęcic dojedź po prostu. 
Tam przed zakrętem w prawo szukaj na bramie „11”, 
W głębi kolejny młyn. Słuchaj opowiastki. 

Na lewym brzegu w latach 30. XIX w. obok zbudowano 
Budynek folusza, w którym sukno folowano 
(Folowaniem nazywano sukna obrabianie, 
Które nieopodal było wytwarzane). 

Tkacze ze Zduńskiej Woli, Okupu i Łasku z niego korzystali. 
Wkrótce obok starego młyna chłopi nowy zbudowali. 
Od 1916 r. oba młyny jedna turbina napędzać zaczęła –
Tak z biegiem historii technika tu się rozwinęła. 

Kontynuuj podróż, lecz pamiętaj o tym przy skręcaniu, 
By wybrać drogę w lewo na skrzyżowaniu. 
Na moście przystań; Grabia, nasza rzeka, stąd Cię poprowadzi 
– Poznać trochę faktów o niej więc nam nie zawadzi. 

Jej długość to 77 km, a swój początek ma w Grabicy, 
Gdzie jako Grabówka wypływa - dość tej tajemnicy! 
Faunę rzeki niezwykłe bogactwo charakteryzuje; 
Badania dowiodły, że 800 gatunków zwierząt tutaj występuje.

Jedź dalej, a gdy na skrzyżowaniu nad kierunkiem medytujesz 
– Dobrze zrobisz, gdy w ul. Sosnową (gdzie „40”) teraz się 
skierujesz. 
Docierasz do końca miejscowości   _   _   _  _    _ _  _   _ 
                19  15   2          9    8
I w lewo na Łask drogą nr 482 zmykaj bez obawy. 

W mieście trzymaj się kierunku na Łódź, jedź 482-ką
Na pierwszych światłach w Kolumnie w prawo skręć swą furką. 
Następnie na rondzie wybierz drugi zjazd.
Dalej do Baryczy asfaltem wiedzie droga Twa. 
_______________
Młyn w Baryczy przed pożarem w 2018 roku


