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Ojczyzna to ziemia 
i groby /C.K. Norwid/

Skręć w prawo, dalej prosto, aż ujrzysz kościół.
Kilka skrzyżowań miniesz, nie oszczędzaj nóg!

Obserwuj uważnie, co ciekawego skrywa okolica.
Z prawej strony drogi ukaże Ci się spora szkoła.
Nosi imię litewskiego lekarza Jakuba Szymkiewicza. 
Nie możesz jej przegapić, stoi naprzeciw kościoła.

Obok szkoły, w głębi, dojrzysz zaraz boisko sportowe.
Po prawej głaz, jemu się przyjrzyj okiem wnikliwym: 
Ujrzysz księdza Andrzeja Susło przysłowie gotowe: 
Pamiętasz? Odczytaj: „Niemożliwe  _  _  _ _  _  _ _ _ .”
         8           29

Wróć na drogę, przed Tobą już wędrówki finał – 
Przekrocz ulicę i wejdź od lewej na teren kościoła. 
To tu historia marzeńskich grobów się zaczyna,
Dwa i pół tysiąca lat dziejów stąd do Ciebie woła. 

Zdaniem archeologów tak dawno grzebano tu ludzi!
Świątynia obecna stanęła zaś w czternastym wieku.
Już sam wiek tego miejsca pięknego szacunek budzi,
Zachowaj więc ciszę i skup się, dobry człowieku!

Na prawo od wejścia jest krzyż dla wodza powstania, 
Za nim zaś pień stoi. Nie żyje i nie obumiera jego kora,
Bo jest wykonany z   _  _ _ _ _  _  _  _  ! Pień ten przysłania
        25          16        2
Nagrobek Maksymiliana Łączkowskiego herbu Zadora.

„Sędzia pokoju powiatu sieradzkiego” – znaki wytarte
Przedstawiają narodzonego w 1749 roku ziemianina.
Ty odwróć się za siebie, ku innej mogile ujrzenia wartej.
Widzisz ją? Na końcu, pod murem, żelazem się odcina.

Za ogrodzeniem żeliwnym krzyż stoi na marmurze,
U jego dołu morskie stwory – syreny i Jezusa lica.
August i  _  _ _ _ _  _  _  śpiewają już w anielskim chórze. 
  5     1

On był  _  _  _  _ _  w Piotrkowie – tak mówi tablica.
   32  3

Skoro tu trafiłeś, przejdź się wokół naszego kościoła.
Gotyckie nosi formy, wiele ważnych opowiada historii.
Wytrwały Wędrowcze – rozejrzyj się dobrze dookoła
I hasło czytaj, a dostąpisz zaraz zdobywcy skarbu glorii!

Na tym dzisiaj się kończy nasza wielka przygoda, 
Której myślą przewodnią jest ziemskie przemijanie. 
Pieczątka, którą zaraz znajdziesz, to Twoja nagroda
Za poznanie marzeńskiej ziemi, za zaangażowanie! 

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 cieszą-
cym się wielowiekową historią 
Marzeninie, ukazując dzieje 
tej ziemi poprzez poruszające 
urodą marzeńskie nagrobki – na 
cmentarzu, na terenie kościoła, 
a także na terenie wsi.

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

2 h 10 min

Miejsce startu:
Przed wejściem na cmentarz, 
przy ulicy Wrzesińskiej w Ma-
rzeninie (gm. Sędziejowice). 
GPS: 51.554042, 19.030020



Witaj, Wędrowcze, w nadgrabiańskiej wsi – Marzeninie! 
Mówią, że od Marzanny wzięła się nazwa miejscowości.
To bogini śmierci – przypomina, że wszystko przeminie.
Prócz pamięci? Pamiętaj – zawsze miło Cię tu gościć!

Jeśli wciąż jesteś ciekaw historii Marzenina powstania, 
Wiedz, że najwcześniejsze o tej wsi poczyniono zapiski 
W 1331 roku – ta data miejscowym dobrze jest znana, 
Odnajdziesz ją w Kodeksie Wielkopolski Dyplomatycznym. 

Norwid słowami swojego wiersza nas zauroczył,
W którym napisał, że ojczyzna to ziemia i mogiły.
Ich śladami po marzeńskiej ziemi będziesz dziś kroczył, 
Po miejscach, gdzie miłość i pamięć o zmarłych zwyciężyły. 

Stoisz, Gościu, przed bramą XIX-wiecznej nekropolii,
Której dokładnej daty powstania nikt już nie pamięta.
Przejdź między filarami do miejsca pełnego melancholii,
Spójrz – naprzeciw wielki krzyż i budowla stoi święta. 

Sto kroków odliczysz na wprost od wrót, unieś lewą dłoń. 
Wskaże ona wielką graniastą mogiłę płotem ogrodzoną. 
Pochowano w niej ród Sulimierskich herbu   _  _  _ _ _   _  _  _.
                    19  20          26
Ciało Lecha, żołnierza AK, z Londynu tu sprowadzono. 

U stóp tego potężnego grobowca, z prawej jego strony
Ujrzysz słupki z piaskowca przy innego nagrobku rogach.
Na płycie kamiennej okazały liść palmy został wyrzeźbiony.
Wiktor Maciejowski prosi o  _ _ _ _  _  _  _  _ _ _ _ _  do Boga.
                     28      13

Kaplica neogotycka nad centrum cmentarza góruje, 
Podobno jej podziemia kryją stare korytarze. 
Ty jednak na prawo od niej, nie w dół się skierujesz,
Postać kobieca w niebo wpatrzona stąd Ci się ukaże. 

Miń stary grób Wisławskich i stań przy tej kobiecie
Wspartej o krzyż obrosły liśćmi bluszczu kamiennymi.
Czuwa ona nad duchem dziewczyny, która na tym świecie
Tylko  _  _ _ _ _  _  _  _  _ _ _  lat cieszyła się chwilami 
             15                  23      27         bezcennymi.  

Czuwającą jest zapewne Matka Boska zamyślona.
Oderwij wzrok od wspaniałego grobu z piaskowca
I obejdź cmentarną kaplicę. Wszak druga jej strona
Też kryje ważne wspomnienia wyryte w grobowcach. 

Dostrzeżesz ułamany obelisk za żeliwnym parkanem.
Teofila Wiktorja i Henryk  _  _ _  _  _  _  Piaszczyńscy tu leżą.
                14           22  18

Na prawo od nich dwaj duchowni połączyli się już z Panem.
Że obaj blisko są Boga, „wdzięczni  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  ” 
wierzą.                  17

Bliższy kaplicy jest grób ks. proboszcza Susło Andrzeja, 
Który w marzeńskiej ziemi mądrość swą zostawił. 
Mówił, że dopóki żyjesz, jest w tobie nadzieja, 
Niemożliwe możliwym staje się – tak prawił.  

Przeczytaj słowa wyryte na jego kamieniu grobowym.
Jak widzisz, był też kanonikiem   _  _ _ _ _  _  _  kolegiaty.
              12                 7
Do skrętu w lewo, na południe, jesteś już gotowy?
Znajdziesz tam grób żołnierzy, którzy zginęli przed laty.

Idź aż do końca cmentarza, patrząc, gdzie słońce wschodzi.
Dostrzeżesz 3 słupy z krzyżami, jeśliś w miejscu właściwym.
Żołnierski grób odrestaurowany z czasów wojny pochodzi.
Napis w kamieniu przypomni o zdarzeniu prawdziwym.

Przekonasz się, że to mogiła z 4  _  _  _  _ _   _ _ _ _ _  _  _ _ 
żołnierzy.                10      31      30

Zginęli w dniach  _ - _    _  _  _ _ _ _ _ _  1939, broniąc kraju
                    21
W nierównej walce, wobec hitlerowskiej grabieży.
Na zachód spójrz teraz w kierunku cmentarza skraju. 

Duży żelazny krzyż łatwo napotkają Twoje oczy. 
Do apelu stanęły tu ofiary pierwszej z wielkich wojen.

Podłużny jasny grób i 6 tablic. Historia koło toczy... 
Jakich narodowości żołnierze oddali tu życie swoje?

Podejdź i odczytaj napisy w niemieckiej mowie.
Że   _  _  _  _ _ _ _ _ _ _  Rosjan są tu prochy – policzysz?

                   9        6
Tablice cyfry noszą, każda narodowość podpowie.

Im też należy się pamięć, może zapalisz kilka zniczy?

Czas już wracać ku bramie, gdzie dwa grube filary. 
Przystań przed nią – po lewej wielka kwatera grobowa

Mieści znajomy krzyż z bluszczem, pomnik jest to stary.
Ku pamięci rodziny  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _  wyryto 

               tu słowa.                  24
 

Skoro wyszedłeś z cmentarza niespiesznym krokiem,
Szukaj drogowskazów z napisem „Grabia” i „Wrzesiny”.

Za nimi ukryte przed niewtajemniczonych wzrokiem
Życia i śmierci świadectwa leżą wśród leśnej gęstwiny. 

Mógłbyś w prawo skręcić, lecz za zakrętem zgubisz ślad. 
Idź więc za „Grabią”, po chwili staniesz na wsi granicy.
Do oczyszczalni ścieków z lewej jest stąd drogi szmat!

Ty plecami stań jednak do niej i do zielonej tablicy. 

Widzisz nikły ślad ścieżki prowadzącej w gęsty las?
Ostrzegamy, śmiałku – trudna to będzie przeprawa!

Jeśli wyzwanie to Cię nie przeraża, słuchaj dalej nas:
115 kroków w głąb od szosy odlicz, na gałęzie uważaj!

Stąpaj śmiało na zachód, jesteś coraz bliżej celu. 
Wielki dąb po prawej, trzy dęby z lewej – to strażnicy.

Gdy ich zobaczysz, stań twarzą ku północy, Przyjacielu,
I zrób kolejne 20 kroków – niełatwe to w tej okolicy!

Znalazłeś miejsce, które krzyże z drewna i żelaza kryje?
_  _  _ _  _  Bukowską i Daniela zapamiętaj, choć Cię 

             11           4     nie znali,
Jak i dwa pozostałe, bezimienne groby. Rodzina nie żyje, 

Księstwo Poznańskie to odległy sen, nikt znicza nie zapali. 

Jeśli chcesz już z lasu wyjść, pokierować Cię mogę: 
Ruszaj, przedzierając się dalej w kierunku północnym.
Po chwili wyjdziesz wprost na znajomą gminną drogę.

Wracaj stąd przed cmentarz, ten ślad Tobie nieobcy. 

Nie koniec to jeszcze naszej wędrówki, Gościu!
Spod cmentarza na północ idź, do rozjazdu dróg.


