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Śladami wojen światowych 
przez Grabno, Zamość, Siedlce

Brawo! Dotarłeś dziś do wszystkich schronów w okolicy.
Jak dotrzeć do skarbu? Nie przejmuj się niczym. 

Bo poprowadzę Cię dalej „po nitce do kłębka”.
Uważność zachowasz, to nagroda będzie prędka. 
Wróć na południe do ostatniej swej drogi. 
W lewo za brzozami na wschód poniosą Cię nogi. 

Nie zderz się tylko z okazałym mrowiskiem!
Praca tych owadów jest świetnym widowiskiem. 
Dojdziesz zaraz do torów, tam skręcaj w lewo
I drogą wzdłuż nasypu idź, wtórując ptaków śpiewom. 

Za słupem z numerem „160,64” odlicz 30 kroków
I potem patrz pod nogi, miast szukać obłoków. 
Na niskim słupku napis  _  _  _  widnieje.
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Idź dalej. Stań gdzie znak „STOP”. Widzisz go, mam 
nadzieję?

Żegnasz tory. Od tego kolejowego przejazdu 
Będziesz dziarsko znów wchodził w las tu. 
Wybierz drogę prawie równoległą do torów, 
Tam gdzie jeden znak – trójkąt, prowadzi do boru.

 _  _ _ _ _ _  _  _ _ _  znajdziesz z przodu znaku,
  7                 14
Wytrwałyś wędrowcze: dziewczyno, chłopaku. 
W nagrodę trasę uproszczę Ci teraz.
Idź wybraną drogą. I choć krętą nieraz,

To gdy będziesz się jej trzymał i jej lewej strony,
Bez problemów i zawiłości dojdziesz zadowolony
Do drogi wojewódzkiej. Przez nią przejdź uważnie,
Idź do bramy cmentarza. Widać ją wyraźnie.  

Leżą tu żołnierze armii  _ _  _  _ _ _  _  _ _ _  _  z 1-szej 
wojny.     19               4 25

Też w te tereny dotarł ten konflikt zbrojny.
Mogiły ofiar tego czasu promieniście się rozchodzą. 
Podobno też z innych krajów polegli pochodzą. 

Pochyl głowę, uczcij krzyż, zapal pamięci światła, 
Pamiętaj zawsze: droga do wolności nie była łatwa. 
W nagrodę, że przeszedłeś quest, skarb Ci się należy
(patrz na zachód cmentarza). Hasło wie, gdzie on leży.

Może jeszcze zobaczyć ciekawostkę zechcesz?
Na najbliższym skrzyżowaniu graniczą Zamość i Siedlce!
Podobała Ci się gra? Na innych questach jest tak samo.
Do Grabna drogą na zachód dojdziesz przez Zamość.

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:
Quest prowadzi po miejscach 
związanych z historią II wojny 
światowej na terenie gminy 
Sędziejowice. Na trasie można 
zobaczyć m.in. kilka ukrytych 
w lesie bunkrów. Uwaga! Trasa 
jest długa, ale nie jest przysto-
sowana do jazdy rowerem. 

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

4-5 godz.

Miejsce startu:
Krzyż przy drodze na cmentarz 
w Grabnie (gm. Sędziejowice), 
500 m od kościoła w kierunku 
zachodnim (parking przy 
kościele lub cmentarzu). 
GPS: 51.4584844, 18.9763606 

ZABIERZ KOMPAS!



Jeśli chcesz odszukać w Grabnie ślady drugiej wojny, 
Zapraszam do wędrówki - ciężkiej, trudnej, znojnej; 
Udać się musisz na zachód, aż na koniec wsi, 
Tam, gdzie klinkierowy podest, na nim ciemny krzyż. 

Widać wyraźnie, że krzyż był ufundowany 
W 193 _  _  _ _ _ _ _  r. przez  _ _  _   Sobiepany. 
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Idź teraz na południe, gdzie polna wiedzie droga 
Do miejsca spoczynku wiecznego, do Boga. 

Na skrzyżowaniu głównych alejek cmentarza, 
Po prawej, na drewniany, rosły krzyż zważaj.
Kiedy wzrok Twój podąży za nim lekko wzwyż, 
Dostrzeżesz pomnik i kamienny na nim krzyż. 

Ta mogiła aż szesnastu bohaterów kryje, 
Od września 1939 r. każdy z nich nie żyje. 
Polegli w bitwie o  _ _ _  _  _ _  _ ,  _ _ _ _ _ _ ,  _ _ _  _  _ _ _ 
                6            1                              16 
4-5 września 1939 r., jednak nie na próżno. 

Za naszą wolność swe życie oddali.
Ziemia krwią nasiąknięta, tak ją przelewali. 
Od drewnianego krzyża idź alejką na wschód. 
Licz groby po lewej i ćwicz też swój chód.

Na dziesiątym grobie czytaj „NON  _  _  _  _ _   _ _ _ _ _ _ ” 
                   13      18                        
Widać, że tu kolejne piętno odcisnęła wojna. 
Czytaj, gdzie walczył   _  _  _   _  _  Kobyłecki generał, 
           17       3   11
Dowborczyk, kim dowodził, kiedy żył, gdzie umierał.

Chodź dalej do końca alejki, wyjdź i idź w prawo
I prosto przez około 250 m maszeruj żwawo.
Gdy droga lekko w prawo skręcać będzie, 
Ty za lasem skręć ostro w lewo już nie w pędzie. 

Trzymaj się drogi obok rzeki Grabi,
Nieco dalej ciekawostka wojenna już nas wabi.
Gdy dotrzesz do pierwszego zabudowania, 
W lewo patrz. Teraz czas na poszukiwania. 

Pod najwyższym drzewem w zieleni się chowa
Schron – tradytor dwustrzelnicowy. Nazwa nowa?
Mieścił on pięcioosobową załogę.
Kilka takich jeszcze Ci pokazać mogę.

Gdy w 39-tym r. Polska czuła zbliżającą się wojnę, 
W gotowość postawiono nasze ramię zbrojne.

Armia „Łódź” miała za zadanie bronić tych okolic.
Ile tu wybudowano schronów, dziś policz. 

Dobrze się przypatrz, bo to żywe czasów wojny świadectwo, 
Choć tuż obok jest XXI wieku sąsiedztwo.
Teraz dalej, główną drogą kroki swe kieruj,
Miń ul.  _  _   _  _ _  i do asfaltu maszeruj.

     23  20

Idź przez most. Za nim i przed krzyżem „darem
mieszkańców  _ _ _ _ _  _   _  _ ”  

                                    24  10 
Skręć w prawo – jesteś w innej miejscowości. 

Wzdłuż ogrodzeń i pól śmiało się przemieszczaj, 
Tak długo, aż nad głową będzie las szeleścił. 

Piaszczystą drogą aż do dróg rozwidlenia. 
I choć krajobraz bez przerwy będzie się zmieniał, 

Bez cienia wahania skręć w prawo.
Sosnowa ściana do schronu prowadzi. Znalazłeś go. Brawo! 

Cofaj swe kroki znowu do dróg rozwidlenia; 
Na południe, w prawo skręcaj – bez wątpienia! 
Główną drogą piaszczystą wytrwale maszeruj, 

Wciąż w lewo patrząc, do kolejnego schronu się kieruj. 

Odnalazłeś już trzy schrony naszej armii bojowej 
Z czasów II wojny światowej. 

Wróć od schronu na drogę i dalej idź nią na południe.
Czy odpowiada Ci to, że tu tak bezludnie?
Mini-żwirownię ujrzą po lewej Twe oczy,

Dalej będzie też droga jezdna, której nie przeoczysz.

To ruchliwa i niebezpieczna wojewódzka droga, 
Nią uważnie idź w prawo, niepotrzebna trwoga.

Niebawem nieco z prawej tablica jaskrawa, 
Informuje, że – na chwilę – wita gmina „ _  _  _  _  _ _ ” 

         26       21 

Dalej 150 metrów wciąż asfaltową drogą, 
Za słupek „20, 9” już nogi Cię wiodą. 

Wypatruj po lewej wyraźnej drogi w las. 
W nią skręć i z asfaltu bierz nogi za pas. 

Leśną ścieżką prowadzącą na wschód
Idź cały czas prosto, grzybów czasem tu w bród. 

Tam, gdzie początek szuwarów, Twój kolejny znak! 
Brzoza w literkę „Y”, powie Ci, co i jak.

Idź za nią na północ, tam las Cię otoczy, 
Piaszczystą wydmę zaraz ujrzą Twoje oczy.

A po prawej czeka czwarty schron bojowy. 
Uważnie patrz, myśl, szukaj znaków, nie trać głowy.

I tu też zagadka czeka na Ciebie.
Zawieś swe oczy na niejednym drzewie. 

Jaki gatunek dominuje wokół schronu?
To   _  _ _  _  _ . Mech przykrył większość betonu.
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Tak jak wskazuje otwór strzelniczy idź, na wschód.
Do widocznego wzniesienia kieruj chód.

Czy widzisz w nim podłużne rowy – okopy?
Wzdłuż nich i pagórków układaj swe stopy.

Jeśliś dzielny i wytrwały, pomiędzy drzewami 
Ujrzysz wkrótce górkę pokrytą jałowcami.

Tuż za nią przetnie Twą ścieżkę leśna droga, 
Skręć w nią w lewo i zaraz w prawo niech idzie Twa noga. 

Idziesz teraz drogą usłaną mchami
W gęstym lesie, pomiędzy sosnami. 

Gdy po lewej stronie wydmę piaszczystą zobaczysz,
To znak, że dobrze idziesz, na wskazówki baczysz. 

Gdy prostą Twą drogę skończy sosenek ściana, 
Idź nieco na prawo i bądź uważny jak z rana. 

Dalej trzymaj się lewej strony – nie skręcaj w prawo,
W głębi po lewej szukaj wzrokiem schronu. Znalazłeś? 

Brawo!

Podejdź do piątego już bunkra na swej trasie. 
Stoi wśród  _  _  _ _  _   w całej swojej krasie. 
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