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Lotniczymi historiami

Za nim skręć przed tartakiem w widoczną w lewo drogę 
I jedź prosto przez pola – to doradzić mogę. 
Gdy w lesie dojedziesz do dróg rozwidlenia, 
Skręć w lewo, gdzie dwie brzozy pilnują jałowcowi cienia.

Gdy dotrzesz do napisu „Teren prywatny”, 
Czym prędzej skręć w prawo, by nie było zadry. 
Za chwilę będą domy i ul.  _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ . 
            1 
A Ty jedź prosto i w osiedle się nie chowaj. 

Teraz przez dłuższy czas droga prosto będzie Twoim sterem, 
Za białym słupkiem na skrzyżowaniu też prosto pokieruj 
rowerem. 
Od miejsca z białym przyjacielem Twym 
Pedałuj 1200 metrów prosto jednośladem swym. 

Napotkasz tam kapliczkę na skrzyżowaniu dróg. 
Jeśliś uważny, konie zobaczyć będziesz także mógł. 
Już niedaleko quest się kończy cały; 
Które drogowskazy wybrać, by dobrze nas pokierowały?

Teraz niech nogi Twe tam popedałują, 
Gdzie numery 20-31 ze wsią  _ _  _  _ _ _ _  się znajdują. 
             13
Oglądając ciekawą lokalną architekturę i urozmaicony las, 
Dojedziesz do miejsca, gdzie mur z brzózek wita nas. 

Na końcu „muru” domu sołtysa Patoku Maryja w kapliczce 
pilnuje, 
A biały słupek ostatni odcinek Twej trasy wskazuje.
Jedź drogą pomiędzy nim a rzędem drzew po prawej stronie, 
Tak! Zaraz będziemy już klaskali w dłonie. 

Za lekkim zakrętem w lewo wypatruj mostu na Grabi,
 A co czeka za nim? Jesteście ciekawi? 
To miejsce upadku Łosia trzeciego, 
Przez hitlerowców zestrzelonego 
4 września roku pamiętnego.
Tutejsi mieszkańcy nie zapomną tego!  
Z załogi „Łosia” 212  _ _ _ _  _  _ _    _ _ _ _ _ _  _  _ 
    4    15

Ocalał  _ _  _  _ _ _  _   _  _  Kazimierz, też Ci powiem. 
      5    10  12

Za poznawanie naszej historii skarb zaraz dostaniesz 
I na odkrywcę przeżyjesz także mianowanie. 
Wróć do sołtysa, ważnego tu człeka.
Hasło Ci powie gdzie skarb na Cię czeka.

Choć nad losem lotników zadumałeś się, 
Już tylko droga powrotna czeka teraz Cię. 
Na skos w lewo skręcaj od białego słupka, 
By do Drużbic niebawem dotrzeć na swoich dwóch kółkach! 

Aplikacja „Questy 
- Wyprawy Odkrywców” 

A
nd

ro
id

iO
S

®

„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:
Trasa questu prowadzi do 
miejsc związanych z historią 
załóg trzech samolotów – „Łosi” 
broniących okolicznego nieba 
w kampanii wrześniowej 1939. 
Uwaga! Trasa dla średnioza-
awansowanych, prowadzi przez 
las i pagórki.

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

3 godz.

Miejsce startu:
Ulica Południowa, południowo-
-zachodnia brama wejściowa na 
cmentarz parafialny w Dłutowie. 
GPS: 51.5538255, 19.390271

NA ROWER TERENOWY



Witaj na naszej Dłutowskiej Ziemi, 
Gościć tu dzisiaj Ciebie będziemy 
I opowiemy Ci naszą historię, 
Co się tu działa w Światowej Wojnie. 

Poznasz opowieść o Łosiach trzech, 
Której tu nigdy nie przykryje mech. 
Pamiętać o niej zawsze będziemy, 
Nią właśnie Ciebie zainteresujemy. 

4 września roku 1939 
Pojazdy najeźdźcy niemieckiego 
Miały bombardować trzy Łosie z Eskadry Bombowej. 
Nie wróciła żadna z załóg z wyprawy owej. 

Na tej nekropolii pochowani zostali 
Ci, którzy z jednego z lecących „Łosi” się nie wydostali. 
Wejdź przez bramę, idź prosto do drewnianego krzyża,
Koło którego w lewo. Już do ich mogiły się zbliżasz.  

Nie zmieniaj kierunku, lecz po lewej szukaj stronie 
Śmigła, które być może w Polski uczestniczyło obronie. 
W krzyż i pomnik lotników jest wkomponowane. 
Złożenie hołdu będzie Ci zapamiętane. 

Czytasz o czterech poległych Polakach. 
Feralnego 4 września po Messerschmittów atakach, 
Samolot por. obs. Kazimierza  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ wtedy 
zestrzelono            3

I do lądowania awaryjnego we wsi Ślądkowice tym samym 
zmuszono. 

„Polegli w obronie Polskiego nieba”. 
Nam jednak ruszać już z powrotem trzeba. 
Wróć za bramy cmentarza, ruszaj w dalszą drogę.
Jak dojechać do Łosia w Dłutówku? Chętnie Ci pomogę! 

Zjedź w prawo do Głównej ulicy, nią podążaj w lewo, 
Bacz, byś już na początku nie uderzył w drzewo... 
Mijasz kościół parafialny, na nim ciekawe tablice, 
Za nim skręcasz w prawo w Wysoką ulicę. 

Nią do końca w górę i do Borkowic skręcaj. 
Czy Cię bliskość lasu do jazdy zachęca?
Za plecami Dłutów, skręcasz na Dłutówek. 
Oj, będzie tu dalej trochę łamigłówek...! 

Drogą krętą, asfaltową przejeżdżaj przez las 
I w Dłutówku przyjemnie spędź przez chwilę czas. 
Jeśliś zmęczony - z ławek na skraju lasu skorzystaj. 
To dobre miejsce jest na taką przystań. 

Czy widzisz obok tablicę o pomniku traktującą? 
Jedź na południe – to wskazówką nie będzie mylącą! 

Jedź nią, a gdy 450 metrów przejedziesz, zobaczysz 
Ciekawostkę, o którą na dłużej zahaczysz. 

Jadąc skrajem lasu, dojrzysz wnet po prawej stronie 
Hacjendę na górze. Skręć lekko w prawo, tuż za drogą do niej. 

Już tylko 150 metrów zostało do pomnika; 
Popatrz na zegarek. Ale czas umyka! 

Pomnik ten 6 września 2009 roku odsłonięty został, 
Dla uczczenia niezwykłej historii tutaj właśnie powstał. 

Wykonany w skali 1:1 PZL P.37B Łoś miejsce pokazuje, 
W którym 4 września 1939 roku przymusowo inny Łoś ląduje. 

Załoga – czterech żołnierzy – szczęśliwie się ratuje. 
Treść pamiątkowej tablicy szczegóły opisuje. 

Poczytaj w spokoju i poznaj historię. W questu tego toku 
Dotrzesz też do miejsca tragedii w Patoku. 

Chcą też upamiętnić twórcy tego pomnika
Ważną, trudną pomoc – niech pamięć nie zanika:

Bohaterski czyn jednego i drugiego chłopaka,
_  _  _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _  i Edwarda Szymaka. 
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Quest w dalszą zaprasza Cię drogę. 
Jak teraz masz jechać? Znów tutaj pomogę: 

Dalej drogą, trzymaj się ukrytego po lewej jeziora. 
A przed terenem prywatnym – do skrętu w prawo przyjdzie pora. 

Przed asfaltem bacz, byś nie wpadł na   _  _ _ _ _  _  _ -białe 
drzwi do lasu,            11            7

Bliski kontakt z nimi spowodowałby sporo hałasu. 
Asfaltową drogą w lewo jedź, 

Lecz nie za szybko na tej trasie pędź. 

Gdyż za pół chwili znów skręt masz w prawo, 
Jedź tam pod górę, na południe, żwawo. 

Do Łazisk właśnie dojechałeś, 
Jeżeli jakieś wątpliwości miałeś. 

W prawo skręcasz przed krzyżem (w słupa cieniu), 
Z 192  _ _ _ _  _  _ _  roku – czytaj na kamieniu. 

        6
Po drodze na zachód mijasz kuźnię starą, 

Po lewej stronie, przy numerze 30. usytuowaną. 

A gdyś na końcu drogi, Koleżanko, Kolego, 
Jedź pomiędzy Szwejka a Trasiniego. 

A gdy ujedziesz 350 metrów – na oko, około, 
Zatrzymaj się w miejscu, gdzie pięknie wokoło. 

Widoczne tu obok góry i doliny 
To właśnie lodowca i wiatru wyczyny. 

Chronione są leśne wydmy w naszym lesie, 
To Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Borkowice – wieść 

niesie. 

Jedziesz dalej prosto groblą pomiędzy stawami, 
Myślęcin i Popławy – tak je nazywamy. 

Droga Twa kończy się na wprost ogrodzenia, 
Zatem za słupkiem z „260/261” na prawo kierunek wybierasz. 

Trzymaj się ogrodzenia „szkółki”, gdyż już za pół chwili, 
Skręcisz w lewo i pojedziesz wzdłuż niego 0,15 mili. 

Twa droga teraz znów prosto prowadzi, 
Zlekceważyć drogowskaz na „szkółkę” zatem bym doradził. 

Jedź cały czas prosto chwil kilka do skrzyżowania, 
Pień z daszkiem przed Tobą oto się wyłania. 

Uważaj, byś się do niego nie przyczepił przypadkiem – 
Uchronisz się przez to przed groźnym upadkiem. 

Mapa mówi, że do Drzewocin właśnie zawitałeś,
Ale ich jeszcze wcale nie poznałeś. 

Czytaj bardzo ciekawe informacje o miejscowości:
Żyd  _ _ _  _   _  _ _ _  prowadził tu karczmę. Przyjmował gości. 
     9    2 

W kierunku posesji nr 34 czy też 70 na południe jedź, 
Ale uważaj, nie za szybko tędy pędź! 

Trzymając się kierunku południowego, 
Po 3 kilometrach dotrzesz do skrzyżowania ruchliwego. 

Koło mostu zwróć uwagę na tablicę przed Tobą, 
Tu cenny Obszar Natura 2000  _ _  _  _ _ _  jest pod Twoją 

         8     nogą. 
Skoro już doceniłeś miejsca odwiedzane, 

To teraz wzmożenie Twej uwagi będzie wymagane. 

Dalsza trasa questu poprowadzi drogą, 
Na której duże samochody jechać z Tobą mogą. 

Uważaj więc bardzo, skręcając nań w prawo. 
Przekrocz Grabię i szukaj słupka 366/6. Masz? Brawo! 


