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Śladami historii 
po Kwiatkowicach

Ziemię z Włoch i Oświęcimia chowa grób kwiatami strojny,
A także z  _  _  _  _  _  _  _ . Kwiaty na grobach – oto żniwo 
wojny.          5        20      22

Odwróć się i wracaj tą samą aleją, ale nie do końca – 
Skręć w lewo na rozstaju, w stronę wschodów słońca.
Około 10 grobów miniesz, w lewo wejdź między mogiły.
Odszukaj nagrobek Maternickich – nie opuściły Cię siły?

Zofię z Maternickich  _ _ _ _ _  _  _ _  _   _  _  tablica 
wspomina.           19          11   23

Przed wojną Kwiatkowice posiadała jej można rodzina.
W 1926 roku właśnie Zofii przypadły te rodowe włości,
Sprzedała je w latach 30. i wiele zostawiła potomności.

Uczyła czytać oraz ojczyznę kochać okoliczne dzieci,
Ciepłem obdarzała, niechaj światłość wiekuista jej świeci!
Opuść cmentarz, maszeruj w prawo do skrzyżowania.
Spójrz – przed rozstajem skromna kapliczka się wyłania.

To krzyż zatknięty na  _ _  _   _  _  _   barwy schodkowym 
cokole.                    33  25       28

Dom za rozstajem zaś mieści samorządowe 
_ _ _  _  _ _ _  _  _ _ _ .
            29              2
Kto zna historię miejsca, ten fakty historyczne przywoła:
Piłsudski wszak odwiedził ten gmach, wówczas była tu 
szkoła.

Kazimierz Kurnatowski marszałka wtedy podejmował.
Wybitny to był człowiek. Jeśli nie wiesz o kim mowa,
Wyjaśniamy: żołnierz Legionów, podporucznik rezerwy,
W latach 1923-39 kierownik szkoły naszej pełen werwy. 

Gdy w 1928 roku odkryto tu cmentarzysko z epoki żelaza,
Decyzją jego do muzeum w stolicy niejedna trafiła waza!
Zmobilizowany we Wrześniu, w Katyniu stracił życie.
Ulicę Kurnatowskiego minąłeś, czcimy go tu należycie.

Czas minąć jeszcze jedno skrzyżowanie, z ulicą Szkolną.
Dobiega końca nasza wędrówka, spaceruj więc wolno.
Z prawej skwer się wyłoni, odpocząć możesz na ławce
I pozbierać myśli po tej wiedzy wcale małej dawce.

Od epoki żelaza ludzie przeszli już do ery informacji.
Informujemy zatem, gdzie szukać ostatniej atrakcji:
Zaraz obok skwerku niemały biały gmach obwieści
Miejsce, gdzie skarb znajdziesz! Bank i sklep on mieści.

Obyś wracał do nas jak najczęściej! Jesteś gotowy?
Czytaj więc litery: Sklep spożywczo-przemysłowy.
Wejdź do środka, hasło wypowiedz, już je znasz!
Przybij pieczęć na ulotce, laur swój zasłużony masz!

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 Kwiatkowi-
cach – miejscu o średniowiecz-
nym rodowodzie. Jego perłami 
są kościół św. Mikołaja i Do-
roty oraz dzieje zniszczonego 
dworu.

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

1 h 40 min

Miejsce startu:
Park podworski w Kolonii 
Kwiatkowice, przy drodze 
nr 710, wejście naprzeciwko 
kościoła (gm. Wodzierady).
GPS: 51.742288, 19.112387



Witaj, Wędrowcze, w historycznej wsi Kwiatkowice!
Wiedz, że średniowieczne korzenie mają te okolice,
Pierwsze wzmianki o nich pochodzą z trzynastego wieku.
Więcej nauczysz się, idąc z questem, dobry człowieku!

Tytułem wstępu – wieś do rodu Kwiatkowskich należała,
Aż do XX stulecia kolejnych prywatnych właścicieli miała,
Z których ważną rolę odegrali w XIX wieku Leopoldowie,
Wcześniej Mączyńscy, jeszcze wcześniej – Sanguszkowie.

Stoisz w parku podworskim, u stóp niewielkiej sceny
Pomalowanej na  _  _  _ _ _ _ _  _  _ . Wkoło poetyckiej weny
      17             7
Dodają drzewa, a pośród nich wielkie pomniki przyrody.
By przejść się wzdłuż tej zieleni, liczne masz więc powody!

Spójrz też jednak na trawnik obok sceny, od zachodu.
Tu niegdyś stał dwór – sercem Kwiatkowic był za młodu,
Wiele przeszedł od wieku XVI, aż wskutek dziejów wyroku
To, co z niego zostało, rozebrano niedawno, w 1978 roku. 

Być może nawet ów dwór zasługiwał na pałacu miano!
Mogło być ich kilka. Co pewne, to że nim ostatni rozebrano,
Trawił go pożar w roku 1907, w 1914 wojsko go szturmowało.
O śmierć otarł się wtedy właściciel – niewiele brakowało!

Działo się to podczas I wojny światowej, Podróżniku.
Bitwa Rosjan z Niemcami rozgorzała, w której wyniku
Wieś płonęła, ludność w dworu piwnicach się schroniła.
Armia carska wzięła ją za Niemców – wiele kul wystrzeliła.

Czas ruszać dalej! W stronę ulicy odwróć teraz głowę – 
Widzisz świątynię, co kształty ma wczesnobarokowe?
Powstała w 1606 roku, nosi też renesansu znamiona. 
Idź ku niej, wezwanie świętych Mikołaja i Doroty nosi ona.

Nim jednak kościół zwiedzisz, zechciej Gościu drogi
Przed kapliczką dużą za przejściem postawić nogi.
Tu, pod bluszczem, za złoconą kratą figury święte stoją:
Maria niepokalanie  _ _  _  _ _  _  _  z towarzyszką swoją.
              13           31

Chodźmy ku kościelnej bramie, tam cudów jest wiele!
Wielki maryjny monogram od frontu widać na kościele,
Pod nim Marii oraz Piotra i Pawła apostołów figury.
Dwie tablice przy wejściu unoszą też świątyni mury.

Jedną na 400-lecie budowy  _  _  _ _ _  _  _ _ _ _  ufundowali.
          12          4
A i dwoma herbami także front kościoła się chwali – 
Ten z prawej w polu błękitnym krzyż ma i  _  _  _ _ _  _   _
                     24              9   18
Oraz inicjały fundatorki. W prawo zwróć teraz głowę. 

Ujrzysz przy kościelnym murze wspaniały grobowiec
Rodziny Leopoldów. Odczytaj epitafia i odpowiedz,
Że „stróżem aniołem” była mężowi   _   _  _ _ _  z Wolskich,
     1   26

Zaś Kazimierz Leopold był kapitanem
 _  _  _  _ _    _  _  _ _ _ _ _ _ .           
 16      27               37

Obejrzyj też spory nagrobek Jakubowskiego Hipolita.
Na murze obok, spójrz – figura Jezusa do krzyża przybita.
Tam się zwróć, by obejść kościół i dotrzeć do dzwonnicy,
Obok niej Chrystus na kolumnie błogosławi okolicy.

Może zaciekawi Cię historia sprzed Polski odrodzenia:
W 1918 roku młodzież w obronie kościelnego mienia
Dzwon tutejszy zakopała, ukrywając go przed Niemcami.
Później wyjęto go z ziemi i zawieszono z honorami.

Nie przeocz tu niedużego grobu blisko ogrodzenia! 
Leży w nim  _  _ _ _ _  _  Leopold, który zginął w płomieniach
       10           35
W pożarze dworu 1907 roku. Syn Kazimierza, powstaniec,
Emigrant. Niejeden w walce o wolność poznał szaniec. 

Ogień służba zaprószyła, na piętrze był wtedy Ignacy…
Tak go wspominali w prasie przejęci śmiercią rodacy:
„Umiał płakać i śmiać się” jak „stara generacya umiała”.
„Była to postać prawdziwie kontuszowa”– prasa dodawała.

Zachowując w pamięci starego patriotę, rusz w drogę.
W obraniu właściwego kierunku zaraz Ci pomogę:
Wróć do ulicy, w prawo chodnikiem idź, ujrzysz most.
Z Kolonii Kwiatkowice do Kwiatkowic krocz – na wprost.

Pod mostem Pisia płynie, za nim centrum miejscowości.
Miniesz sklepy, różne przybytki, każdy chętnie Cię ugości.

Dotrzesz do rozjazdu, przed którym dziewczę z lizakiem
Na żółtym tle, przy barierce żółtej. Skręć za tym znakiem.

W prawo – w ulicę Łaską! Miniesz z prawej dom z drewna
I kolejne domostwa, aż z lewej strony budowla pewna

Twój wzrok przykuje. To kapliczka maryjna urodą urzeka.
Aż  _ _  _  _  _  _  ma szczyty czerwone. Chodźmy, skarb 

           6       36                          czeka!

Po trzystu metrach ujrzysz gmach ochotniczej straży.
Każdy, kto stanie przed jej frontem, łatwo zauważy, 

Że OSP ta powstała w trzydziestym  _ _  _  _ _  roku.
                21

Czy wiesz, że czasem muzyka rozbrzmiewa tu po zmroku?

Straż nasza słynie bowiem z wybitnej orkiestry dętej, 
Kunszt okazującej we władaniu każdym instrumentem!

Nagradzana jest regularnie, istnieje zaś już czasu szmat,
Bo od OSP Kwiatkowice starsza jest o dwadzieścia lat.

Muzyka w Kwiatkowicach wielkim cieszy się wzięciem,
Także śpiew dla mieszkańców jest ważnym zajęciem.

Osoby z pasją wokalną, szczególnie na tym polu zdolne
Stworzyły u nas Zespół Śpiewaczy „Kwiaty Polne”.

Wejdź teraz w uliczkę przed remizą, zwie się Łanowa,
Przejdź nią 150 metrów i kierunek wybierz od nowa.

Za łukiem w prawo pierwsza w lewo ulica na północ prowadzi.
Prosta jak lot strzały, imię polskiego władcy zdradzi.

Idź nią do końca, do szosy, tam jest tablica zielona.
Że ulicą  _ _ _ _  _  _    _  _ _ _ _ _ _  _  szedłeś, powie Ci 

         38         32               8                            ona.
Ów piastowski książę w roku 1280 wieś naszą nadał

Jaksom herbu Gryf. Odtąd ten właśnie ród nią władał.

Możliwe, że Jaksowie Kwiatkowskimi się wtedy nazwali.
Wiadomo, że Kwiatkowice za zasługi dla kraju dostali.

Przejdź na drugą stronę szosy i w lewo idź do cmentarza.
Miniesz szkółkę roślin ozdobnych, na drodze uważaj!

Do nekropolii wejdź tak, by dzwon mieć z lewej strony.
Podejdź do niego. Przez   _  _ _  _  _  lwów jest strzeżony!

          30         15
Wróć na główną aleję, u jej końca jest pomnik duży

Nieznanemu żołnierzowi poświęcony, co krajowi służył.

Pana Boga, ojczyznę i honor wzywa tutaj lud ocalały,
Wspominając nazwiska tych, co polegli na 

_ _ _ _    _  _   _  _  _  _
                14   3       34


