
od GrodzickicH 
do WaleWskicH

skarby kultury i przyrody 
naszej okolicy



Tematyka
Quest opowiada o ciekawych miejscach na terenie gminy Blaszki i sąsiadującej z nią gminy 
Wróblew. Pokazuje ciekawe miejsca, budowle i otaczającą je przyrodę.

Gdzie to jest?
Obie gminy położone są w województwie łódzkim, powiecie sieradzkim. Przebiega przez nie 
droga krajowa nr 12.

Początek questu
Wyprawę rozpoczynamy we Wrzącej (ok. 7 km od Błaszek) przy zespole dworskim, 
znajdującym się przy drodze z Gruszczyc.
Z Błaszek należy kierować się na Złoczew (koło stacji benzynowej). Po przejechaniu ok. 5 km, 
należy na skrzyżowaniu skręcić w prawo i jechać prosto – do Wrzącej masz już tylko 2 km.  

Jak szukać skarbu? 
Zapraszamy Cię na zabawę, w trakcie której, wędrując według wskazówek i poznając ciekawe 
miejsca naszej okolicy, będziesz szukać odpowiedzi na zagadki, które dadzą hasło – klucz. 
Po podaniu go na mecie trasy, czeka Cię niespodzianka – pamiątkowa pieczątka, którą 
odbijesz w wyznaczonym miejscu w tej karcie wyprawy. 

Czas wyprawy, długość trasy
ok. 70 min – rowerem, do przejechania ok. 20 km.



Wieś pierwszy raz wzmiankowana w 1413 r., kiedy to należała do Zajączków h. Świnka piszących się „z Wrzący”. Kolejnymi jej
właścicielami byli Brzechwowie h. Jastrzębiec i Urbańscy h. Nieczuja. Ok. 1660 r. Teresa Urbańska wniosła Wrzącą w posagu
Grodzickim h. Gryf, którzy utrzymali ją do 1939 r.

W pobliżu dworu w niedzielę 16 listopada 1863 r. rosyjscy huzarzy z Kalisza rozbili polski oddział powstańczy dowodzony przez
Wincentego Pągowskiego. 19 zabitych powstańców pochowano w pobliskim Wojkowie. Ich akta zgonów zachowały się
w tamtejszym kościele. Schwytanych powstańców stracono w Kaliszu. Bitwę upamiętnia pomnik w centrum wsi (przy rozjeździe
do Wojkowa), postawiony w 135. rocznicę powstania.

Zachowało się w stosunkowo dobrym stanie założenie parkowo-dworskie. Poprzedni dwór od czasów późnośredniowiecznych
do schyłku XVIII w. stał na wysepce – „kopcu”, otoczony wodą, po lewej stronie od bramy wjazdowej. Jest tam teraz kapliczka
w postaci słupka ze świętym. Obecny dwór stoi nieco dalej, pośrodku parku. Główny budynek powstał najprawdopodobniej
u schyłku XVII w. w stylu neoklasycystycznym. Około 1800 r. dobudowano do niego czterokolumnowy portyk z piętrami,
a po 1870 r. dodano piętra nad dwoma skrajnymi osiami. Wówczas też powstały boczne ryzality, zwieńczone tympanonami o
takim samym stopniu nachylenia jak w portyku. W owalnym salonie, a także w owalnym bocznym saloniku zachowała
się polichromia czyli wielobarwna ozdoba malarska figuralna i krajobrazowa. Dwór otoczony jest parkiem z pocz. XIX w. z
rzadkimi i pomnikowymi okazami drzew. Naprzeciwko głównego do dworu wjazdu (po drugiej stronie drogi)) stoi kapliczka z
początku XIX w. z czterema rzeźbami świętych, których imiona najczęściej występowały w rodzinie Grodzickich. Po przeciwnej
stronie od wjazdu, przy tzw. owczej drodze prowadzącej na skróty do Wojkowa stoi kapliczka w kształcie krzyża, przykryta
namiotowym daszkiem z gontów, wg tradycji postawiona na miejscu mogiły powstańców z 1863 r. Dwór użytkowała do
niedawna szkoła.

Drogi turysto witamy Cię na szlaku naszej wspólnej przygody!
Jeśli chcesz dowiedzieć się, w którym punkcie gminy Błaszki aktualnie się
znajdujesz, przeczytaj poniższy tekst a następnie rozwiąż krzyżówkę.
Hasło, które zostanie umieszczone na drogowskazie powie Ci gdzie jesteś.
Powodzenia, młody podróżniku!



1. Dowódca polskich oddziałów powstańczych.
2. Zwierzę będące w herbie właścicieli dworku.
3. Mieściła się ona w dworze do 2003 roku .
4. Zdobiły wnętrze dworku.
5. Pierwsi właściciele Wrzącej i jej założyciele. 
6. Drudzy z kolei właściciele obiektu. 
7. Wielobarwna ozdoba malarska .
8. Przedpokój dworu.
9. Przed wejściem są cztery…

HASŁO  _  _  _  _  _  _  _  _  _
15

Na znaku znajduje się nazwa miejscowości w której jesteś .

Rozwiąż krzyżówkę szybko, aby być u celu blisko.
Nazwisko poznasz właścicieli dworku tego, u którego wrót stoisz kolego.



Wrząca bardzo piękna jest .
Jest tu też wiele ciekawych rzeczy
Wszędzie rosną czerwone maki,
na drzewach cudnie śpiewają ptaki.

Piękny dworek jest w tej wiosce
zwiedzać salony może kto chce.
W murach ukryte są opowieści
takie, że w głowie się nie mieści.
Stare dzieje, stare czasy
dla historyków istne rarytasy.
Grodziccy mieszkali tu przed laty,
Wśród pięknej zieleni sadzili kwiaty.
Ogromny ogród dookoła,
z zapachem ziół i brzęczeniem pszczół

Tutaj czeka Cię prawdziwa gratka
i do rozwiązania następna zagadka.



Odpowiedź _  _  _  _  _  _        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _         _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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Przed Tobą rebus całkiem prosty:
Pomnik, o którym śpiewają tu drozdy.



Kapliczka z rzeźbami czterech świętych

Pomnik Powstańców Styczniowych 

Krzyż, wg tradycji postawiony na miejscu 
mogiły powstańców



Stary piękny dworek, obok rośnie borek.
W borku rosną drzewa, na których _ _ _ _ _ śpiewa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  mała też nas przywitała.
4

- Nie masz orzeszka?
-Nie bądź śmieszka.

Obejdź wkoło ogrodzenie, zobaczysz krzyża cienie.
Tam mogiła kiedyś była, 
tych, co Polska po dziś dzień chwaliła. 



Kompasy w dłoń i ruszamy na południe.
Tam następny przystanek czeka położony cudnie.
Rozwiąż szybko kolejny rebus nasz
i już będziesz wiedział, 
dokąd jedziesz gościu nasz.

_ _ _ _ _ _ _    _    _ _ _ _ _ _ _ _
13                                                                         14  



I jak, rebus rozwiązany? Wiecie już, gdzie w najbliższym czasie poniosą Was nogi?

Wojków
Kościół w stylu neogotyckim pod wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia NMP. W 1904 r. wysiłkiem wszystkich wiernych 
kierowanych przez ks. Kajetana Krajewskiego przystąpiono do 
budowy dużej, murowanej świątyni. Prace przy budowie trwały 
cztery lata do 1908 r. Uroczystej konsekracji i oddania do użytku 
dokonał w 1908 r. biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki. W 
1937 r. za sprawą działań ks. W. Krajewskiego całkowicie 
ukończono budowę  świątyni. Jak na początek XX w. była to 
poważna inwestycja, o czym świadczy fakt, że nawet dziś 
porównywana jest do katedry i mogłaby ten zaszczytny tytuł 
nosić. Ogromna przestrzeń kościoła pozwala odbywać procesje 
odpustowe wewnątrz budynku. Podczas II wojny światowej 
okupanci zamknęli świątynię, a ówczesnego proboszcza zesłali do 
obozu w Dachau, gdzie został zamordowany. Dopiero po wojnie 
parafia zaczęła powracać do życia. Okna prezbiterium ozdobione 
są pięknymi witrażami wg projektu Jana Twardowskiego z 
Poznania. Przedstawione na nich sceny są ściśle związane z 
wezwaniem kościoła i przedstawiają osiem scen z życia Maryi. 
Budynek kościoła w Wojkowie powstał w okresie zainteresowań 
średniowieczem. Stąd też w architekturze pojawia się styl 
nazwany neogotyckim, nawiązujący do gotyku. Cechami 
charakterystycznymi jest sklepienie żebrowe, zastosowanie łuku 
ostrego, ostrosłupowe zamknięcie górnej części okien, rozety, 
portale, zastosowanie filarów, wieże oraz lekkość i dynamizm 
formy. Świątynia w Wojkowie odzwierciedla wszystkie 
wspomniane cechy.



Przy kościele stary cmentarz.
Wejdź bramą główną, idź piękną aleją,
A po prawej stronie pomnik się wyłoni.
Krzyż i wielki kamień przy nim stoi.
Pod tym krzyżem polegli powstańcy
Z dowódcą  _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _  .
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Stań przed kościołem,
Drogą na wschód się kieruj.
A po przebyciu trzech kilometrów
Będziesz u celu.

Dworek w _ _ _ _ _ _ _ _ _ jest piękny i duży,
8

wieżyczkę jedną ma i każdy o nią dba.
Gdy dworek oglądasz, wesołą minę masz.



Pomnik przyrody prawem chroniony.
Bardzo tu ceniony.
Pod dach Bronisława Gutowskiego zaprasza nas.
_ _ _ _
9



W pięknym, murowanym dworku 
szkołę założyć było trzeba.
Prowadzi do niej aleja,
gdzie drzewa sięgają nieba.

Wokół dworku,
W pięknym parku
drzew jest wiele,
więc jesienią piękny kobierzec
liści się ściele.

Jak się to drzewo nazywa,
które się białą korą okrywa?
_  _  _  _  _   _

3

Zawsze jestem zielona,
czy zima, czy wiosna
mam sukienkę z igieł,
nazywam się
_  _  _  _  _

12

Swoją posturą
respekt budzi wszędzie,
jesienią pod nim
znajdziesz żołędzie.
_  _  _



W Jasionnej pierwsza część trasy
kończy się.
Napracowałeś się straszliwie,
więc odpocznij sobie chwilę.

Początek trasy

Krzyż upamiętniający mogiłę 
powstańców

Pomnik 
powstańców

Kościół 
w Wojkowie

Zespół dworski

2 km

3,5 km



Teraz pojedziemy 
bez większych trudności,
wskazanymi drogami
do kolejnej miejscowości.

_ _ _ _ _ _ _ _  miejsce 
5

ostatnie na trasie,
a w nim Ceramika, 
która ma reklamę w prasie. 15 km



Długą drogą, aleja ciągnie się 
29 drzew w tym miejscu mieści się.
Ptaki pięknie tam śpiewają,
Na potężnych drzewach często przysiadają.
Gdy rozwiążesz zagadkę prostą
dowiesz się jakie drzewa tam rosną.

Zagadka
Mam listeczka sercowate
I pachnące żółte kwiaty.
Żeby zrobić z nich herbatę 
Trzeba zmieszać wodę z kwiatem.

_  _  _  _



Przy alei lipowej serdecznie Cię witamy,
Tam ciąg dalszy wędrówki naszej 
zaczynamy.

Jedź teraz prosto przed siebie kolego,
Szukaj miejsca spoczynku wiecznego.
Na maleńkim cmentarzu schodami wejdź 
pod górę
Potem skręć w lewo, gdy się już tam 
znajdujesz.
Przejdź 10 kroków ścieżką do końca 
A zobaczysz nagrobek dzielnego powstańca.
Przepisz z tablicy jego imię i nazwisko
A będziesz wiedział o nim już prawie 
wszystko.

Imię              _  _  _  _  _  _  _  _  _
11

Nazwisko      _  _  _  _  _  _  _ 
2



Dalej kieruj się w stronę skrzyżowania małego.
Kiedy tam dotrzesz przejdź prosto,
a staniesz u bram dworku przepięknego.
Dawno temu rodzina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  w nim mieszkała 
i o swój dworek bardzo dobrze dbała.
Teraz piękne muzeum się w nim znajduje, 
a każdy turysta z ochotą tu wstępuje.
Dokoła dworku rosną drzewa już niemłode.
Możesz tu odpocząć, wsłuchać się w przyrodę.



Powoli kończy się nasza turystyczna przygoda
Czeka Cię jeszcze piękna nagroda.

Przekrocz drzwi dworku całkiem sporego,
by szukać tutaj skarbu ukrytego.

Hasło

1 2 3 4 5 6
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