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QUEST
ROWEROWYM SZLAKIEM 

WOKÓŁ ŚWIDRA

Zapraszamy do gminy Kołbiel, 
gdzie wokół rzeki Świder objętej 

ochroną rezerwatową, położone są 
malownicze wsie mazowieckie. 

Poznacie historię tych miejsc, trochę 
zabytków i miejsc pamięci. Szukając 
skarbu obserwujcie i podziwiajcie 

przyrodę naszej okolicy.
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Wyprawę rozpoczynamy 
w miejscowości Kołbiel na placu 
przed Publicznym Gimnazjum 
przy ul. Szkolnej 5A.

oDługość trasy – około 16 km 
oCzas przebycia – około 3 godz.
oŚrodek lokomocji – rower

Region Kołbielski z tradycji słynie

Cudowna rzeka przez niego płynie

I ty turysto na rower wsiadaj

Piękną przyrodę i tradycje badaj

W centrum Kołbieli dwie szkoły stoją

Od nich wycieczkę rozpocznij swoją

Pierwszą zagadką jest imię patrona

Dowiesz się wtedy, czy to on czy ona.

|4|_|9|_|_| Kolberg

Start
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Kieruj swój wzrok w prawą stronę kolego

Gdzie zmarłych mieszkańców krzyże święte strzegą.

Jedź tam, lecz wzrokiem podążaj wysoko, 

Niech orła figurkę wytropi twe oko.

A gdy już dojrzysz ptaka szlachetnego 

Prędko znajdź pomnik który należy do niego.

Zatrzymaj się i pomyśl dokąd ludzkość zmierza, 

Okaż szacunek, bo to grób

|_|_|13|_|_|_|_|_|_|6|    |_|15|_|_|_|_|_|_|_|.

Odwróć się w prawo i szukaj pomnika

Gdzie znak polski walczącej z płyty nigdy nie znika. 

Odszukaj, przeczytaj, pomysł krótką chwilę, 

Znajdź nazwisko tego co leży w mogile.

Był to człowiek dzielny, stawiał Niemcom opór.

A dzięki nazwisku miał pseudonim „                              "

Przetrwał szwabski obóz, w boju nigdy nie bladł,

Lecz w Celestynowie już na zawsze przepadł.

|17|_|_|_|_|
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Gdy już to odgadłeś, zawróć w stronę drogi,

Bo już pora ruszać w innej wioski progi.

Kiedy wyjdziesz z bramy pojedz w prawą stronę,

Zobaczysz wtem niejedną piękną drzew koronę.

Prostą drogą jadąc miniesz długie tory,

Przejażdżki Cię czeka stąd kawałek spory. 

Lecz gdy Woli Sufczynskiej znak ujrzysz przed sobą

Przejedź obok straży i skręć polną drogą

Ujrzysz tamę na rzece, widok to wspaniały,

Po dawnej budowli fundamenty zostały

Stał tu niegdyś młyn ogromy.

Świder w nim pracował, bo to był |3|_|_|_|   |_|_|7|_|_|.

To niezwykła rzeka, bo prawem chroniona

Rezerwat przyrody, rzecz nieoceniona

Na jej srebrnej tafli grążel                       pływa

I niejedna rybka do niego podpływa.

|_|_|_|_|_|
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Wracaj znów do drogi i do mostu zmierzaj

Na drugą stronę rzeki żwawo przemierzaj

Gdy most przyjedziesz skręt znów Cię czeka,

Tym razem w lewo, prędko jedź, nie zwlekaj.

Jadąc chwilę ujrzysz placyk zabaw mały,

A za nim posąg, jakby cały biały

Z napisu cokołu weź literę (21) kolego

I wpisz ją do 3 hasła swojego.

Nie oglądaj jej długo bo w drogę ruszać czas,

Jedź prosto wciąż, nie zawiedź nas. 

Uważnie jedź, po lewo wypatruj leśnej ścieżki,

Zaprowadzi Cię do kolejnej zagadki z naszej wycieczki. 

Zobaczysz coś co odmierza czas,

Przedmiot który wciąż pilnuje nas.

Kiedyś w życiu ludzkim był on konieczny,

To stary, piękny

Za nim dwór stoi, lecz z dawnej świetności

Niewiele zostało przez niechcianych gości.

Wokół dworu park piękny, nieco zaniedbany

Można w nim podziwiać stare platany.

|_|_|_|_|_|   |20|_|_|_|_|12|_|_|_|.
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Ruszaj dalej bo droga dłuższa przed Tobą,

Lecz delektuj się tą drogą!

Wokół drzew rośnie wiele,

Drzewa to nasi przyjaciele!

Dopływ energii zdrowej poczujesz, 

Bo tlenu świeżego trochę zażyjesz.

Okaż trochę cierpliwości,

Nie wystrasz też leśnych gości.

Po drodze miniesz domki - całkiem nowe.

Drewniane, malutkie, bo letniskowe!

Kościół zobaczysz po prawej stronie.

Śliczny, drewniany, w góralskim tonie.

Na krzyżu nazwisk parę widnieje,

Tych, dzięki którym kościół u nas się starzeje. 

Pani Helena z Karolem

Nie pozwalają tu wjeżdżać rowerem.

Pamiętaj więc żeby rower zostawić,

Gdzieś przy płocie go zostawić.

|_|_|11|8|_|_|_|_|_|_|_|,

Obok kaplicy stoi drzewo ogromne

Zastosowanie ma ono wszechstronne:

To pomnik przyrody - duma wielką miasta. 

I baldachim dla podróżnych - rzecz to chyba jasna!

Przyjrzyj się dokładnie – to drzewo iglaste

- gatunek, no jasne!|_|_|_|_|16|   |1|_|_|_|_|_|_|_|_|
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Teraz do Sufczyna szybko wracać pora 

Do pokonania czeka nas odległość spora.

Jedź prostą drogą, nigdzie nie skręcaj 

Lecz tym dystansem się nie zniechęcaj!

Po drodze ujrzysz znak z napisem "Gadka"

To dopiero będzie wielka gratka!

Dokoła zabudowania będą stare,

Drewniane budynki piękne i jare. 

Poczuj spokój i zapach mazowieckiej wioski

Gdzie ludzie wiodą żywot beztroski

Z dala od zgiełku miasta wielkiego 

To dla duszy i ciała coś bardzo miłego.

Zaraz przed znakiem żegnającym Gadkę,

Ujrzysz drogę, która prowadzi prze dość wąską kładkę.

Zatrzymaj się i rower oprzyj o barierę

Wkroczyłeś właśnie w rezerwatu sferę.

Od nazwy rzeki Świder rezerwat się zowie

A co w nim można zobaczyć, kto nam to opowie?

Może ślady                                - gryzonia dużego,

A może                                      czyli domek jego.

|_|_|_|5|_|

|_|_|_|_|_|2|_|
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A teraz w lewą stronę polną drogą jedź

Gdy zobaczysz asfalt w lewo sobie skręć

Zaraz ujrzysz smukłą wierzę kościoła,

Jeszcze nie w wchodź do niego, omiń go dookoła.

Znów zobaczysz rzekę, którą już poznałeś

Ale jeszcze o niej nic nie przeczytałeś

Teraz znajdź tablicę, co nasz Świder sławi

Może jak przeczytasz, coś cię zaciekawi

W nurtach Świdra pływa mała rybka sobie

Przyjaźni się z małżem,                                              się zowie.|_|_|_|10|_|_|_|16|

Przygodę naszą kończyć nadszedł czas,

Myślę że odwiedzisz kiedyś jeszcze nas

Teraz możesz wstąpić do budynku świętego 

Obejrzeć piękne wnętrza kościoła stuletniego

Znajdziesz tam pieczątkę - skrab questu naszego

Zapytaj o nią najlepiej Pana Kościelnego.

Teraz jeszcze hasło masz do rozwiązania

W nim przepiękny ptaszek turystom się kłania.

Skarb odnaleziony



Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” 
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i 
Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

9

HASŁO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 17 H 2 19

OBIEKT 1

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. O. KOLBERGA W KOŁBIELI

Publiczne Gimnazjum w Kołbieli istnieje od 
1999 roku. Początki były trudne, dlatego też 
podjęto decyzję o rozbudowie infrastruktury 
szkoły. Wraz z oddaniem do użytku nowego 
budynku, Szkoła otrzymała imię Oskara 
Kolberga.
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OBIEKT 2

CMENTARZ W KOŁBIELI

Cmentarz parafialny w Kołbieli został założony w 1850 roku i znajduje się obok 
kościoła.
Są na nim groby z czasów wszystkich wojen i bitew. Wybraliśmy dla was 
pomnik z czasów wojny polsko-bolszewickiej  i z czasów II wojny światowej. 
Warto chodź przez chwilę poddać się zadumie i poczuć ducha historii.

OBIEKT 3

TAMA NA ŚWIDRZE

W Sufczynie znajdowały się 3 młyny. Dwa nad rzeką zwaną potocznie 
Strugą i jeden na Świdrze.
Ten na Świdrze wybudowany został w XIX wieku jako osada młyńska. 
Drewniany budynek młyna spłonął w 1964 roku i zostały po nim tylko 
betonowe słupy. 
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OBIEKT 4

KAPLICZKA W SUFCZYNIE

Wędrując przez gminę Kołbiel 
często napotykamy 
przydrożne kapliczki i figurki 
świętych pochodzące z 
różnych okresów. Drewniane, 
murowane czy zawieszone na 
przydrożnym drzewie. 
Mieszkańcy okolicznych wsi 
są bardzo do nich 
przywiązani, dlatego dbają o 
nie pieczołowicie, jak o tę w 
Sufczynie pochodzącą z 1910 
roku.

OBIEKT 5

DWOREK i ZEGAR SŁONECZNY

Najcenniejszym zabytkiem zachowanym do dzisiaj 
w Sufczynie jest klasycystyczny dwór, zwany 
"Dudzianką", zbudowany w 1827 r. na miejscu 
starszego przez Pawia Piątkowskiego, który 
w okresie Królestwa Kongresowego był osobą dość 
znaną. Od 1828 r. pełnił funkcję mecenasa przy Sądzie 
Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego, a od 1842 r. 
obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu. Dwór jest budowlą murowaną, 
parterową z użytkową, środkową częścią poddasza. Wzniesiono go na planie prostokąta 
z występami, WII połowie XIX w. został gruntownie przebudowany przez Marcelego 
Piątkowskiego. W rękach prywatnych pozostawał do końca n wojny światowej. Po reformie rolnej 
użytkowany był przez szkołę podstawową. Kilkakrotnie wynajmowano go na plenery malarskie. 
Obecnie, opuszczony, popada w ruinę. Dookoła dworu zachował się park krajobrazowy 
o powierzchni 2 ha, w którym rosną 
wiekowe lipy (najstarsza ma 
ok. 300 lat), klony i platany. 
W alei podjazdowej zachował się 
zegar słoneczny z 1836 r. stojący 
na murowanym postumencie.
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OBIEKT 6

KAPLICA i KRZYŻ 
W RADACHÓWCE

Kaplica p.w. MB Częstochowskiej 
zbudowana w 1935 r. przez cieślę 
Jana Kubickiego, z fundacji rodziny 
Szlenkier. Remontowana w 1985 r. –
wymiana pokrycia dachu.

Kaplica zbudowana na 
piaszczystej wydmie. 
Pierwotnie zbudowana na 
pustym placu, obecnie 
otoczona sosnami.
Budowla przypomina nieco 
niewielkie kościoły bądź 
zlatynizowane cerkwie 
Beskidu Niskiego. Może to 
mieć związek z czasem 
budowy kaplicy – w okresie 
międzywojennym trwały 
poszukiwania ‚stylu 
narodowego’, odwołując się 
często do tradycyjnego 
budownictwa rejony Pogórza.

OBIEKT 7

POMNIK PRZYRODY

Pomnikowych drzew 
jest u nas wiele, ale 
tak okazała sosna 
jest tylko jedna. 
Zachwyca pokrojem. 
Rośnie na 
wydmowym 
wzniesieniu obok 
starej zabytkowej 
gontem krytej 
kaplicy. 
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OBIEKT 8

REZERWAT RZEKI ŚWIDER – KŁADKA i ŚLADY BOBRÓW

Rezerwat przyrody Świder – krajobrazowy rezerwat przyrody położony w obszarze miast
Otwocka i Józefowa oraz gmin Wiązowna, Kołbiel i Siennica. Rezerwat w gminie Kołbiel leży w
otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, częściowo obejmuje doliny rzek: Świdra
i Mieni.
Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
16 stycznia 1978 r. na powierzchni 238 ha.
Przedmiotem ochrony są rzeki Świder i Mienia z licznymi przełomami, zakolami i
wodospadami oraz nadbrzeżną roślinnością. Ochroną objęto 41 kilometrów rzeki Świder,
począwszy od Dłużewa, a na moście w Świdrach Wielkich kończąc. Chronione są pasy
szerokości ok. 20 m znajdujące się po obu stronach koryt rzecznych.

OBIEKT 9

REZERWAT RZEKI ŚWIDER  
TABLICA INFORMACYJNA

Świder jest prawym dopływem Wisły. 
Bieg rzeki jest kręty z licznymi zakolami i 
starorzeczami.
Nurt jest miejscami bystry, woda 
stosunkowo czysta. W korytarzu rzeki 
powstają na niektórych odcinkach 
charakterystyczne łachy – piaszczyste 
wysepki. Interesującym elementem w 
korycie rzeki są także progi, 
zwane szypotami. Piaszczyste dno, 
niewielka głębokość i ciekawe otoczenie 
sprawiają, że jest to dobre miejsce na 
spływy kajakowe i wycieczki. 41-
kilometrowy odcinek Świdra od 
wsi Dłużew do ujścia ze względu na 
walory przyrodnicze i krajobrazowe 
został w roku 1978 uznany za rezerwat 
przyrody.
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OBIEKT 10

KOŚCIÓŁ W KOŁBIELI

Parafia w Kołbieli została 
erygowana w 1422 przez 
biskupa poznańskiego 
Andrzeja Łaskarz z Gosławic. 
Mieści się przy ulicy 
Kościuszki. Prowadzą ją księża 
diecezjalni.

Obecny kościół parafialny, 
murowany, w stylu 
neogotyckim, kryty blachą 
miedzianą, był budowany w 
latach 1895-1901 według 
projektu Józefa Dziekońskiego, 
staraniem proboszcza Ks. Jana 
Wasilewskiego. Konsekracji 
świątyni w 1903 roku dokonał 
biskup Kazimierz Ruszkiewicz, 
sufragan warszawski.

KARTA QUESTU
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Quest przygotowali: 
Emilia Bąk, Katarzyna Urbaniak, Karolina Krupa, 

Katarzyna Krupa, Elżbieta Nowak, Oliwia 
Krzemińska, Wiktoria Jałocha, Milena Piętka, 

Natalia Wilczek, Karolina Szafraniec, Aleksandra 
Pacek, Katarzyna Urbaniak II, Marta Galas –

uczniowie 
Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w 

Kołbieli,
uczestniczący w Programie Misja Przyroda, 

pod kierownictwem 
mgr inż. Małgorzaty Michałowicz.
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Dziękujemy za uwagę 

Do zobaczenia na trasie questu!


