Hasło questu:

Sięganów opuściłeś przy wiadukcie, jesteś już w Nieceni!
Z pewnością i tę wiadomość, Wędrowcze, docenisz,
Że ludzie osiedlali się tutaj przed kilkoma tysiącami lat!
Bogactwem swym zawsze przyciągał „Światka” świat.
W Sięganowie, w dolinie rzeki Końskiej, była osada
Z wczesnej epoki brązu. Jak literatura podpowiada,
Ludzie ci przybyli z Sandomiersko-Opatowskiej Wyżyny.
Ty też z południa nadjeżdżasz, dosiadając maszyny!
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Miejsce na skarb:

Rymami zdobiony
świat „Światka”

Z drogi nie zbaczaj, wyłoni się staw przy rozjeździe
Ogrodzony, prywatny. Ty, Gościu, na swoim pojeździe
Pędź prosto, za plecami zostawiając owe wody.
Wiedz, że jest już dosyć blisko upragnionej nagrody!
Na kolejnym leśnym skrzyżowaniu barwne pasy wabią,
Obwieszczając szlak żółty – szlak młynów nad Grabią.
Ty jedź znów prosto, a na rozwidleniu w lewo skręć.
Czy na chwilę sjesty nad rybnym stawem masz chęć?
Objedź staw w kierunku wschodnim, cudna to okolica!
W końcu ukaże się droga w las, blisko zaś żółta tablica
Do drzewa przybita nad stawem. Należy on do wędkarzy
Z koła PZW _ _ _ _ _ _ _ _ . Każdy łatwo tu się rozmarzy…

Autor questu:
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Tak spacer w czasie odbyłeś od wieku XX, podróżniku,
Po ludzi sprzed tysięcy lat, pierwszych tu osadników.
Kończysz go u źródeł, na łonie matki naszej, przyrody.
W drzew cieniu, przed migotającym lustrem wody.
Czas jednak udać się po nagrodę – skarb wszak czeka.
Jedź więc szeroką drogą na wschód, ona też urzeka!
Ujedziesz wśród drzew do rozstaju pół kilometra prawie,
Pamiętając o karpiach łowionych w pięknym stawie.
„Karp” – to wszak literacki pseudonim Karpińskiego.
Jeśli zwierząt ciągle Ci mało, Koleżanko czy Kolego,
Wiedz, że Sulimierskich rodzina nosi herb Starykoń!
Ty, już nie na konnym szlaku, do kapliczki małej goń.
Stoi przy zapowiedzianym rozstaju, barwy jest _
					

Adam Jarzębski, Fundacja Mapa Pasji,
program „Questy - Wyprawy Odkrywców”

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
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Android
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_ ___.

Jest to wyprawa po dawnych
dobrach rodziny Sulimierskich:
wsiach Zielęcice, Sięganów
i Niecenia, z którymi związana
jest postać słynnego poety,
Światopełka Karpińskiego.

Miejsce startu:
1 h 30 min
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Oznacza koniec naszej wycieczki, wcale niemałej.
Nim po skarb sięgniesz, wiedz, Wędrowcze niestrudzony,
Że jadąc stąd w lewo, łatwo trafisz w znane Ci już strony.
Miejsce startu jest 1,5 kilometra stąd, na północny wschód.
Na wschód od niego piękne stawy nagrodzą Twój trud.
Wpierw jednak tutaj przystań w zwycięskiej pozie
I odbierz skarb ukryty [czytaj hasło]:

Tematyka:

„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?

Most nad Grabią na ulicy
Rzecznej, na północnym
krańcu Zielęcic.
GPS: 51.581183, 19.076346

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

Miło Cię powitać na tej uroczej ziemi, Gościu drogi!
W dawnych dobrach Sulimierskich postawiłeś nogi.
Do rodziny tej przed wojną należały wsie okoliczne:
Zielęcice, Sięganów i Niecenia – tereny prześliczne!

Stań i czytaj. Tablica coś o jego losach Ci powie.
Romana Iwanowa wspominają _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

				
Fotografie
ze zbiorów
Krzysztofa
Filipkowskiego

Stoisz na moście, pod którym płynie rzeka Grabia.
Od zachodniej strony zieleń parku ją przyozdabia.
Spójrz – za tymi drzewami był dworek przed laty,
W którym słynny twórca recytował swoje poematy.
Kto taki? Światopełk Karpiński, zwany także „Światkiem”!
Dobra te były współrządzone przez jego matkę,
Gdyż Włodzimierz Sulimierski był ojczymem poety.
Na dziełach jego korzystała literatura i kabarety.
Do dworku przyjeżdżał Iwaszkiewicz. Całe wieczory
Karpiński spędzał tu, czytając mu swoje utwory!
Od niego miano „Światka” dostał – jeszcze nadmienię.
Może i w Tobie uroczysko to obudzi natchnienie?
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Jedź dalej na południe, opuszczasz Zielęcice powoli,
Wjedziesz w las, potem w pola, na końcu żółty dom stoi.
Nosi numer _ _ , a przed nim w tym miejscu ustronnym

Dworek
w Zielęcicach
w czasach
swojej
świetności
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Na drzewie znak – to _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ szlak konny.

		

5		

Na cokole _ _ _ _ _ poświęcony poległym z 1945 roku.
21

Że w miejscu tym jest Obszar zwany _ _ _ _ _ _ 2000.

Rok _ _ _ _ został też uwieczniony nad jej głową.

Jedź dalej, drzewa parku mijając, do rozwidlenia.
Obierz drogę w prawo – pedałując od niechcenia,
Bo zaraz kolejne skrzyżowanie przed Tobą,
A przy nim kapliczka ze świętą wewnątrz osobą.
To _ _ _ _ _
2		

_ _ _ _ _ z różańcem rozmodlona,
10

Błogosławieństwo na dalszą drogę da Ci ona!
W drogę jedź więc, gotując się do skrętu ostrego.
Ciągle jednak patrz w prawo, Koleżanko czy Kolego!
Przy zakręcie ujrzysz stodołę bluszczem porośniętą
Z tabliczką „Stawy przy młynie” w zieleni zatkniętą.
Hoduje się tu karpie, płotki, amury, karasie…
W głębi zaś młyn z drewna i cegieł dostrzec da się.
Już pół tysiąca lat młyny działają w tych okolicach,
Ten stoi od 1947 roku i jest ostatnim w Zielęcicach.
Uważaj – to teren prywatny, nie należy do gminy,
Od pięciu pokoleń jest własnością jednej rodziny.
Jeśliś gotów, ruszaj dalej w dół znaną Ci szosą,
Ku cudnej drewnianej kapliczce koła Cię zaniosą.
Stoi z prawej, bardzo blisko, strzegą jej iglaki.
Zejdź z roweru i zbliż się do niej, by odczytać znaki.

8 16

Znów las Cię otoczy, blisko stąd do rozstaju kolejnego.
Dotarłeś? Jesteś w Sięganowie, Koleżanko czy Kolego!
Jedź w lewo leśną aleją, znów skrzyżowanie się pokaże.
I pomnik ofiar wojny, której doświadczeń nic nie wymaże.

W refleksach światła znów Maria z różańcem Cię wita,
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Śmierć poniósł tu wskutek awarii MiG-a 21 kabiny.

		

Ruszaj przed siebie, na rzeki południową stronę,
Po lewej staw zielony z drzew gęstą ma zasłonę.
Obok litery na czerwonym tle informujące,
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1 października _ _ _ _ roku ku nieszczęściu rodziny

„M.B. _ _ _ _

13

_ _ _ _ _ _ _ _” tu jest w białą szatę spowita.
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Jedźmy dalej, jeżeli odpowiedź masz gotową.
Ponad sto metrów ujedziesz do skrzyżowania.
W ścieżkę, która w lewo prowadzi, skręć bez wahania.
Liczne drzewa Cię otoczą – łatwo zwrócisz uwagę,
Że wzdłuż drogi _ _ _ _ _ _ nad innymi mają przewagę.
		

1

17

Drzewostan nasz wspaniały kością bywał niezgody.
W 1937 roku pan Sulimierski w obronie owej przyrody
Wraz z rządcą i gajowym złodziei choinek tu ścigali.
Rządca był raniony, złodziej celnie z rewolweru wypalił.
Sulimierscy mieszkali tu już wówczas ponad sto lat.
W 1829 roku kupili te dobra – przyszły „Światka” świat.
Broń wypalała w okolicy nie raz, nie tylko myśliwska.
W 1863 roku świadkiem walki zbrojnej były te uroczyska.
Pod Zielęcicami, idąc do walki o wolność z ochotą,
Styczniowi powstańcy starli się z Kozakami i piechotą.
Było kilku zabitych – daj im Panie wieczne spoczywanie!
Ty zaś spójrz – przed sobą masz kolejne skrzyżowanie.
W dali dojrzysz liczne panele czerpiące energię słońca.
Skręć tak, by mieć je z lewej. Pojedziesz prosto do końca.
Patrz jednak w prawo, przystankiem będzie głaz duży,
Który jako symbol pamięci o tragedii lotnika służy.

9

Odwrócisz się zaraz, by mieć go z prawego boku
I wrócisz tą samą drogą pośród dorodnych choi.
Wysłuchaj jednak historii, którą znać tutaj przystoi.
U Franciszka Świercza, gospodarza z Sięganowa,
Za okupacji mieszkał major, działała Armia Krajowa.
Gestapo wpadło na ich trop, aresztowało wielu ludzi,
W tym Świercza, który szacunek potomnych budzi.
Ziem tych właściciele też wspierali walczących Polaków:
Sulimierski, ojczym „Światka”, kwaterował Peowiaków
W zielęcickim dworku. Sam zaś „Światek” w boju krwawym
We wrześniu 1939 roku bronił bombardowanej Warszawy.
Jedź więc z powrotem, mijając jednak drogę na Zielęcice.
Przez blisko dwa kilometry nie zbaczaj, podziwiaj okolicę!
Gdy dotrzesz do wiaduktu, ukaże Ci się kapliczka ceglana.
Data _ _ _ _ pod medalem z Marią jest tu wmurowana.
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W prawo skręcisz – droga w las Cię znów poprowadzi.
Po 400 metrach na trójkątnym rozstaju symbol zdradzi,
Że jesteś, Gościu, na niebieskim szlaku _ _ _ _ _ _ _ _ _.

				

15

20

22

Jedź na północ. Na skręt w lewo, w gęstwinę, bądź gotowy!
Po kolejnych dwustu metrach ukaże Ci się ta ścieżka.
Nie hałasuj! Wiele gatunków zwierząt tutaj mieszka.
Grabia znana jest z ośmiuset gatunków fauny, Podróżniku!
Zbliżasz się do rzeki wśród roślin, których także tu bez liku!

