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„Cudze chwalicie, swego nie znacie
sami nie wiecie, co posiadacie”

ODKRYWAMY SKARBY NASZEJ OKOLICY

Do Zagroby od Ciachcina
mknie questowa rodzina

Długość  trasy rowerowej ok.12 km
Szacowany czas przebycia całej trasy – ok. 3 godz.
(tempem rekreacyjnym)

LEGENDA:

trasa questingu

link do przystanków

punkty orientacyjne

powrót do mapy głównej

link do opisów i zdjęć

powrót do przystanku

do następnego przystanku

c.d.opisu

Be the best – rozwiąż quest!
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Przyjemne z pożytecznym łączyć – ważna sprawa

to samo zdrowie i świetna zabawa,

więc na ścieżkę wszystkich zapraszamy

tu naszą okolicę dobrze poznamy.

Dziś rowerem wyruszamy

dobry humor zabieramy

Również wodę, no i kaski

by być widocznym - także odblaski.
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Tu w Ciachcinie zaczynamy,
w miejscu, które dobrze znamy.
Plac przed szkołą – miejscem zbiórki
no i jazda! – jakby z górki.

Przy jeziorku bokiem stoisz
masz je z lewej strony,
ruszasz prosto i już widzisz
kościół, co na górce stoi.

Pod wezwaniem świętego
którego czcimy maja ósmego,
w XIX wieku zbudowany,
jednonawowy, nietynkowany.

A teraz uważaj, szosa jest ruchliwa
a na dodatek tutaj nieco „krzywa”,
skręcasz w prawo, potem w lewo
tam nad figurką pochyla się drzewo.
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Szkoła Podstawowa
w Ciachcinie

Przy asfaltowej drodze wiodącej do szkoły znajdują
się dwa stawy: większy – za drogą skręcającą do szkolnej
bramy, mniejszy – przed nią. Ten mniejszy staw nazywamy
„lustrem szkoły”, bo stojąc za ogrodzeniem widzimy ją na
powierzchni wody zupełnie jak w lusterku.

Za drogą, w którą skręcamy jadąc w stronę
następnego przystanku questu, w odległości ok. 100 m od
kościoła, rosną trzy duże drzewa. Jednym z nich jest dąb,
który ma ponad 12 m wysokości i 2,5 m obwodu.

Szkoła w Ciachcinie istnieje od 1830 roku. Jak twierdzą starsi mieszkańcy, był to pierwszy
wówczas w gminie budynek szkolny za rządów caratu. Budynek drewniany, kryty słomą o jednej izbie
szkolnej i mieszkaniu dla kierownika. Szkoła była jednoklasowa czterooddziałowa. Obecny, nowy
budynek szkolny został oddany do użytku w 1954 r.
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Kościół wybudowano w latach 1883-1884 kosztem
właściciela okolicznych majątków, Antoniego Klimkiewicza.
Początkowo kościół był budowlą drewnianą pochodzącą z
1418 roku. Obecną budowlę zaprojektował Ludwik Gosławski.
Jest to obiekt eklektyczny o neobarokowym wnętrzu,
murowany z cegły, nieotynkowany, oszkarpowany,
jednonawowy. W trakcie gruntownego remontu kościoła
przeprowadzonego w latach 1966-1967 Ludwik Jędrzejewski
wykonał polichromię. Wewnątrz kościoła parafialnego
znajdują się trzy ołtarze eklektyczne. W ołtarzach
umieszczone są obrazy pędzla Karola Millera, w tym postać
biskupa Stanisława w ołtarzu. Na uwagę zasługuje epitafium
Antoniego Klimkiewicza, człowieka dużej zasługi w służbie
publicznej, otoczonego powszechnym szacunkiem.

Kościół w Ciachcinie posiada interesujące wyposażenie wewnętrzne. 
Godnymi uwagi są dwie barokowe rzeźby aniołów siedzących na 
wolutowych konsolach, barokowy krucyfiks oraz rokokowa 
monstrancja z końca XVIII wieku. Kielichy pochodzą z XIX stulecia i 
wykonane zostały przez złotników warszawskich – Lewkowicza 
i Norblina.

Ciachcin - Kościół parafialny 
p.w. Św. Stanisława Biskupa 

Męczennika

Dalej prosto wąską drogą
jedź dość szybko – nie „noga za nogą”
a po drodze nasze oko wyłapuje
widok ptaka, co nad polami szybuje.

Możesz spotkać tu bociana
co poluje już od rana
a na polu, gdy masz szczęście
ujrzysz sarny i zające

Ale cóż to? Skrzyżowanie.
Cała grupa teraz stanie
i znów skręci, daję słowo
w lewo, w dalszą drogę wyjątkową.

Po prawej sklepik, po lewej przystanek,
z którego ludzie do pracy ruszają co ranek.
Mijasz szkołę, jedziesz prosto
przed zakrętem – nie za ostro!

Tu w Leszczynie – coś nowego,
rośnie połamane drzewo,
a do niego nas prowadzi
alejka, o co tutaj chodzi?

W środku  alejki się krzyżują,
cztery strony świata pokazują.
Tu jest, według pana Wolickiego
środek kontynentu  
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Z „Tygodnika Płockiego” 2002 r.: „Leszczyn Księży – niewielka, spokojna, wręcz uśpiona 
osada na terenie gminy Bielsk. Gospodarstwo osadzone przy gospodarstwie, po 
okolicznych drogach kroczą majestatycznie kury, rolnicy uprawiają pola. Właściwie 
niewiele się tu zmienia na przestrzeni mijających lat. Kto by przypuszczał, że właśnie 
tutaj mieści się centrum Europy. Dowodzą tego obliczenia Macieja Wolickiego. (…) W 
swoich obliczeniach przyjąłem, że aby określić środek ciężkości kontynentu 
europejskiego, wystarczy najpierw połączyć najbardziej wysuniętą na wsch. i na zach. 
część Europy linią. Najbardziej wysunięty na zach. jest Przylądek St. Vincent, leżący w 
Portugalii, a na wsch. północna część gór Uralu. Okazało się, że łączy on dużo miejsc w 
Europie, przechodzi też przez Leszczyn. Jeśli połączymy również linią punkt najbardziej 
wysunięty na pn (North Camp w Norwegii) z najbardziej wysuniętym punktem na pd, 
czyli pd brzegiem Krety, to median, przechodząc przez całą Europę, łączy wiele 
punktów i znów przechodzi przez Leszczyn Księży – dowodzi Maciej Wolicki, który nie 
upiera się, że jego teoria jest niepodważalna. Z okna posiadłości Wolickiego rozpościera 
się już widok na aleję wysadzoną młodymi topolami. – Aleja prowadzi do umownego 
środka, gdzie linia północ-południe łączy się z linią wschód- zachód. Od wschodniej 
strony niezmiennie od lat stoi figurka Matki Boskiej, a od zachodu do niedawna stał 
dwór. 

Maciej Wolicki opatentował też w Anglii 
nazwę dla swojego miejsca. – Eurone to 
skrót od słów Europe (Europa) i one 
(jedna) w sensie jedna Europa

Dalej mkniemy do Smolina.
Spójrz! – po lewej jest brzezina,
przed nią z prawej strony
mieszka bocian oswojony.

W Smolinie, w zagajniku koło drogi
spotkasz je wiosną – mają długie nogi,
po podmokłej ziemi dumnie brodzące,
choć to nie bociany po łące kroczące. nnnnnnn 
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Z lewej strony, niewidoczny na zdjęciu znajduje się
posadzony kilka lat temu (w miejsce wyciętego wcześniej lasu
brzozowego) młody lasek brzozowy. Cały teren jest dość
podmokły, szczególnie po wiosennych roztopach, po obu
stronach drogi tworzą się rozległe rozlewiska. Tereny te
upodobały sobie bociany, których w okolicy jest dość dużo, a
pod laskiem często można spotkać spacerujące żurawie. To na
prawdę piękny widok.

Prosto droga nie prowadzi,
w prawo skręcić nie zawadzi
i po dwustu metrach drogi
opuszczamy Smolina progi.

W lewo wszyscy żwawo skręćmy
topolową aleją do Kleniewa jedźmy
po kilkuset metrach już na nas czeka
między drzewami widać je z daleka.

W niewielkim jeziorku odbijają się drzewa,
niejeden ptaszek w ich gałązkach śpiewa.
Po drugiej stronie przechodzisz polanę,
na niej stare drzewa jak namalowane.

Ten zespół parkowy ma już dwieście lat,
a drzewa szumią opowieści sprzed lat:
stare wiązy i lipy, i pomnik przyrody
jakim jest stary dąb 

nnnnnnnnn
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Park znajduje się przy nieistniejącym obecnie dworze. Został
założony na przełomie XVIII i XIX wieku. Prawdopodobnie
wytyczony został dla Kajetana Kozłowskiego, szambelana Jego
Królewskiej Mości Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Pierwotny układ założenia dworsko-parkowego uległ na
przestrzeni lat pewnym zniekształceniom. Pierwotna
kompozycja parku, zwłaszcza w części południowej jest nieźle
zachowana. Dobrze zachowały się elementy układu
zabytkowego takie jak: aleja wjazdowa, aleje grabowe, grupy
starodrzewu. Do dziś przetrwały liczne okazy starodrzewu, w
tym dąb szypułkowy – pomnik przyrody, lipy, wiązy i klony.
Istnieją również ślady dawnych stawów dworskich. Niestety
zniekształceniu uległy stawy, wnętrza parkowe, aleja dębowa,
podwórze gospodarcze i sad. Zupełnemu zatarciu uległy: dwór,
pergola, otoczenie najbliższe dworu, alejki spacerowe na terenie
parku.

Przepiękne aleje grabowe zachwycają 
kształtem swoich drzew. 

Dąb ma około 25 m wysokości 
i ponad 6,5 m obwodu.

Po drugiej stronie polany 
stoją obok siebie dwa 
kolejne bardzo wysokie 
drzewa – lipa i wiąz. Oba 
mają po około 20-22 m 
wysokości.
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Teraz cofnij się na chwilę,
nie za dużo – tyle o ile
by skrót znaleźć do
i nie zbłądzić w trakcie drogi.

Stop! To tutaj już skręcamy
w lewą stronę podążamy
dalej prosto drogą polną
tu jedziemy raczej wolno.

O! już droga utwardzona
z lewej figurka ustrojona
widać wielkie już topole
które rosną tuż przy szkole.

Stoi w Zagrobie biały budynek
pełen wesołych chłopców i dziewczynek
stoi przy drodze, stoi i nęci
byś na gościnę nabrał w nim chęci

Historię ciekawą ma do powiedzenia
o latach niewoli i marzeń spełnieniach.
Sto lat już stoi i dzieci wita,
dzięki niej także gmina rozkwita.

nnnnnn
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Szkoła Podstawowa
w Zagrobie

Szkoła w Zagrobie istnieje już ponad 100 lat.
Własny budynek posiada od 1912 r,. ale z różnych
materiałów archiwalnych wynika, że szkoła istniała znacznie
wcześniej. Zajęcia odbywały się w wynajętych
pomieszczeniach przez wiele lat. Nawet po wybudowaniu
budynku szkolnego, ze względu na dużą liczbę dzieci,
zajęcia odbywały się dodatkowo w trzech pomieszczeniach
Domu Kasy Spółdzielczej, która powstała w tym samym
okresie.

Bogatą historię placówki przedstawiają tablice
przygotowane na uroczystość obchodów100-lecia szkoły
oraz przygotowana na tą okoliczność historia spisana w
kronice. Można tam znaleźć mnóstwo ciekawych historii,
jak choćby to, że w pobliskim Jaroszewie znajdowała się
hodowla jedwabników, albo to, że w 1929 r. zbierano jaja
na prośbę Związku Płockich Obrońców Kresów Zachodnich.
Takie i inne ciekawe historie poznacie odwiedzając naszą
szkołę.

Szkic budynku szkolnego z lat 30-tych

Kącik historyczny w głównym holu szkolnym
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Jedna z ciekawych historii
łączy się z wiekową lipą
rosnącą w narożniku
szkolnego boiska. Ma
ok.20 m wysokości i 2,30
m obwodu.

Według starszych 
mieszkańców okolic lipę 
posadzono w latach 30-
tych w rocznice 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Nazwano 
ją „drzewkiem wolności”.„Drzewko wolności”

Ze szkoły prosto i dalej w prawo
w stronę kościoła jedziemy żwawo,
a przed kościołem figurka mała
w niebieskie szaty ubrana cała.

Przy bramie kościoła poległych
co w II wojnie tutaj polegli.
Za  nim dzwonnica drewniana cała
po pożarze kościoła ocalała.

Nowy Dom Boży św. Wojciecha imienia
od 1922 r. niewiele się zmienia.
Tuż za kościołem stary cmentarz mały
na którym trzy pomniki się zachowały.

nnnnnn
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Kościół prawdopodobnie istniał już pod koniec XI
wieku. Obecny kościół wzniesiono w latach 1916-1922. Kościół
wyróżnia się nietypową architekturą. Świątynia jest murowana z
kamiennymi skarpami. Trójnawowa, z niską wieżą od frontu i
węższym prezbiterium sklepionym kolebkowo. Stanowi typowy
przykład sakralnej architektury eklektycznej. Wyposażenie kościoła
jest dość ubogie, jednakże zachowały się dwa feretrony barokowe,
w tym jeden z obrazem Św. Mikołaja biskupa. Znajduje się tam
również barokowa rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego z XVIII wieku,
puchar srebrny z przykrywką oraz dwa świeczniki metalowe z XIX
wieku. Kościół posiada organy datowane na 1920 rok oraz witraż z
wizerunkiem Św. Wojciecha powstały w Krakowie w latach 20-tych
XX w. Przy kościele znajduje się drewniana czworoboczna
dzwonnica. Została ona zbudowana w 1 poł. XIX w. Początkowo
dzwonnica znajdowała się przy drewnianej świątyni, która spłonęła
17 marca 1914 roku. Na jej miejscu pobudowano obecny kościół
murowany.

Zagroba - kościół p.w. Św. 
Wojciecha

Na tyłach kościoła znajdują się 
pozostałości dawnego 
cmentarza. Zachowały się tu trzy 
nagrobki z I połowy XIX wieku.
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Z górki jedziemy nad Sierpienicę
nad którą stoi Jan 
To teren olszyny, podmokły cały
resztki stawu się też zachowały

Tu nad rzeczką w pierwszy dzień wiosny
słychać śpiew dzieci bardzo radosny
topią marzannę, zimę żegnają
zwiastunów wiosny tutaj szukają

nnnnnnnnn 
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Droga od strony kościoła w Zagrobie
wiosna

lato
zima

Nasza Sierpienica

Zarastający staw
Św. Jan Nepomucen 
nad Sierpienicą

Jest patronem jezuitów, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy 
i tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem 
mostów. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i 
zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego figury Jana 
Nepomucena można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie 
mostów, rzek, ale również na placach publicznych i kościelnych oraz na 

skrzyżowaniach dróg.
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Ruszamy dalej – to polna droga,
przy niej figurka na chwałę Boga,
nad nią trzy świerki się pochylają,
o spokój i ciszę tutaj dbają.

Z lewej za laskiem wiatrak się kręci,
a my poruszamy się po zakręcie,
nie w stronę wiatraka lecz w drugą stronę,
gdzie drzewa nad drogą są pochylone. 

Tu wierzba, tam drzewa iglaste,
pod nimi krzyż – w podzięce za łaskę
przetrwania wojny, przez ludzi postawiony,
metalowym płotem wkoło ogrodzony.

Tutaj kończymy naszą wędrówkę
a kto rozwiąże Questową krzyżówkę
będzie miał powód do zadowolenia
bo to wysiłek nie jest dla lenia.

Na cokole krzyża 
widnieje napis: Dzięki Ci 
Boże żeśmy przetrwali, 
cześć i chwałę Bogu 
oddajmy. 

Kapliczkę postawiono, podobnie 
jak krzyż, w 1949 r. Mieszkańcy 
chcieli podziękować Bogu za 
przetrwanie trudnych lat wojny.
Na kapliczce napisano Boże 
błogosław nam
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W metalowej puszce znajdziesz pieczątkę,
którą postawisz sobie na pamiątkę.
ten wie gdzie ona jest schowana, 
kto z nami quest rozwiązywał od rana!

Wstaw słowa z questowej 
rymowanki, a litery z żółtych 
pól, czytane kolejno, 
utworzą rozwiązanie

HASŁO:  nn  nnnnnnnn rozwiązanie

1

2

3

4

5

6

7

ROZWIĄZANIE

Hasło: „Na wierzbie”

1 S T A N I S Ł A W A

2 E U R O P E J S K I E G O

3 Ż U R A W I E

4 S Z Y P U Ł K O W Y

5 Z A G R O B Y

6 P O M N I K

7 N E P O M U C E N
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Wiersze dla dzieci nas inspirowały
na ich motywach – zagadki powstały
piosenki także pomocne były
zagadki szybko się utworzyły.

Szkoła Podstawowa w Zagrobie oraz Szkoła Podstawowa w 
Ciachcinie
Opiekun: Joanna Perka
05 lipca 2015 r.
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