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Śladami rodu Łaskich 
po parku miejskim 

Z tablicy wynika, nie potrzeba czarodzieja,
Że doprowadziła Cię tutaj  _ _ _  _  _ _  _  aleja. 
              17        11 
Zejdź z kopca i skręć w lewo, ku drugiej stacji, 
Tam też jest dużo ważnych informacji.

Poszukaj roślinki, fioletem ma płatki malowane, 
Śmiesznie się nazywa – „Bluszczyk  _ _ _ _ _ _ _  _  _  _ ”.
                 9   3
Powiem Ci jeszcze, że dzieje parku przeróżne były, 
Przed wojnami miasto i ogród całość tworzyły.

Lecz w późniejszych czasach droga park przecięła
I współczesną historię parku rozpoczęła.
Teraz prosto ku kładkom drewnianym maszeruj, 
Przystań na pierwszej i w prawo wzrok skieruj. 

Wypatruj wzniesienia, gdzie placyk jest ze skały.
Powiem Ci, że liczne koncerty tam się odbywały.
Tutaj rodziny spędzały dawniej majówkę,
Jadło się kiełbasę i wojskową grochówkę.

Idź dalej, niech ścieżka kręta Cię prowadzi,
Spojrzeć na ostatnią tablicę wcale nie zawadzi.
Przystankiem „ _ _  _  _    _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ ” ją nazwali, 
     16          8
Walory tego zakątka na zdjęciach pokazali.

Cenną wiedzę tablica posiąść Ci pomoże
O występującej w takich miejscach florze.
Na kolejną zagadkę bądź więc gotowy:
W toni jest wiele roślin „wodnych i  _ _ _ _  _  _   _  _ _ _ _ ”. 
                 18  15   5

Schodzisz już z edukacyjnej drogi,
Teraz na lewo poprowadzą Cię nogi.
Choć nie złamane, dwa serca Cię żegnają,
Odbij za nimi w prawo, gdzie żaby kumkają.

Żyją sobie w wodzie, krzewami otoczone,
Skręć w prawo i zmierzaj w ich stronę.
Przejdź zbiornik dookoła, to koniec prawie.
Pieczęć kryje [czytaj hasło] przy stawie.

Odłóż na miejsce nasz mały skarb,
Bo dla innych także jest wiele wart.

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:
Wycieczka umożliwi wędrow-
com zapoznanie się z wieloma 
gatunkami roślin i zwierząt, 
które można spotkać na tych 
terenach, oraz odkryje przed 
nimi historię tych ziem.

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

50 min
Miejsce startu:
Główne wejście do Parku 
Miejskiego w Łasku, po prawej 
stronie od stacji paliw. 
GPS: 51.595758, 19.132129



Dzisiaj poznasz, Gościu, piękny zakątek Łasku!
Miejscu temu przed dwustu laty nadano blasku.
Niedaleko stąd stał dworek. W nim to żyła
Familia, która park tu naówczas założyła.

Dominują w nim rośliny miejscowego pochodzenia.
Wiązy szypułkowe, olsze czarne. Godne podkreślenia,
Że w parku stoi kilka pomników przyrody.
Dowiesz się zaraz więcej, Wędrowcze młody!

Przekrocz teraz Parku Miejskiego granicę,
Po lewej stronie ujrzysz wielką tablicę.
Do głazu silna dłoń ją na stałe przymocowała,
By o założycielach Łasku wszystkich informowała.

 

Znajdziesz tu nazwisko, stworzone z liter płaskich,
I dowiesz się, że park jest imienia rodu  _ _ _ _  _  _ _ . 
          13
Była to rodzina w Polsce bardzo znana,
W historię Łasku na stałe wpisana.

Jan Łaski Starszy – to prymas wysoko postawiony,
Jego staraniem gmach kolegiaty został wzniesiony. 
W wieku 7 lat otrzymał kapłańskie święcenia,
Dzięki wielkiej wiedzy kraj na lepsze zmieniał. 

W 1506 wydał tak zwane „Statuty Łaskiego”.
Zawarł w nich zbiór praw narodu polskiego.
W 1510 arcybiskupem gnieźnieńskim został,
A następnie tytuł legata papieskiego dostał.

Jan Łaski Młodszy, będący z nim w koligacji,
To najwybitniejszy działacz polskiej reformacji.
Jego działania poza krajem są bardziej znane,
W XVI wieku w Polsce zupełnie niedoceniane.

Szerzył odłam chrześcijaństwa protestanckiego, 
Wsławiając się na polu piśmiennictwa teologicznego.
Idź dalej prosto, a potem na lewo się skieruj,
Przy rozwidleniu dróg znów na lewo maszeruj.

Już niewielki staw widać z drewnianą kładką,
Dużo wkoło ławek, spacer pójdzie gładko.
Zbiornik zgodnie z zegara ruchem obejdź,
A po drodze do tablicy białej podejdź.

Zakazuje ona wrzucania chleba do wody.
Ludzie wciąż to robią, choć mamy dowody, 
Że  _  _   _  _ _ _ _  chleb wodę tą zatruwa. 
            10    7
Idź dalej, w kierunku zielonej tablicy się udaj.

Właśnie teraz na ścieżkę dydaktyczną wchodzimy, 
Przewrotnie – bo od końca do początku ją zwiedzimy.
„ _ _   _ _ _ _  _  _  przy stawie” – przystanek ten nazwano, 
            4    2
Bogatą florę tego zabytkowego miejsca tam opisano.

Zmierzaj teraz do słupa, który stoi w rozkroku, 
Niech zakręt w prawo nie umknie Twojemu oku.
Kieruj się prosto, aż do drugiego dróg skrzyżowania.
Idź wolno czy szybko – byle bez wahania.

Na wprost niewielki plac  _ _ _ _  _   się znajduje. 
               12
Huśtawkami, karuzelami serca dzieci raduje.
Idź dalej w prawo i prosto, aż do wielkiego kamienia, 
Przybita jest do niego tablica nie bez znaczenia.

Przeczytaj uważnie tekst, który ma liter mało – 
Wiesz już, co się tutaj przed wieloma laty stało?
Pierwszy dwór  _  _  _ _ _ _ _  w 1862 roku, 
  6
Więc wzniesiono drugi, przy drodze stoi z boku.

Jego właściciele niezbyt długo tu jednak mieszkali, 
Gdyż w pobliskim Ostrowie swą siedzibę zbudowali. 
Za tym głazem niegdyś większy staw się znajdował, 
W swoim pobliżu skarby cenne pochował.

Były to XIV-wieczne różne naczynia gliniane,
W 1992 roku przez archeologów odkopane. 
Wszystkie te pamiątki niegdyś znalezione
W Muzeum Historii Łasku są ustawione.

Zajrzyj tam kiedyś, gdy będziesz miał chwilę,
Ja Ci tymczasem questem czas umilę.
Zawróć, lecz niech Cię ta droga zbyt długo nie kusi – 
Na drugim skrzyżowaniu skręcić w lewo musisz.

Przejścia dalej strzegą dwa serca biało- _ _  _  _  _  _ _ _ , 
                     14       1 
Nie obawiaj się i ruszaj w tę stronę.

Stara legenda głosi, że przy tym moście
Duch Olbrachta Łaskiego zawodzi żałośnie.

Miejsca dla siebie u Boga nie wyprosił,
Gdyż opinię awanturnika i intryganta nosił.

Jego ambicją było zdobycie polskiej korony,
Dlatego też trzykrotnie był ożeniony.

Żony w związek wnosiły posagi niemałe,
By plany Olbrachta ziściły się całe.

Te zamierzenia nie zostały nigdy spełnione,
Gdyż pieniądze na wojny były roztrwonione.

Wejdź więc śmiało na most spawany, 
Który 40 lat temu był jeszcze drewniany.

Płynie pod nim Grabia, w której ryb jest krocie,
Złowić można szczupaki, leszcze oraz płocie.

W rejonach tej rzeki bobry też grasują,
One to często jej przepływ hamują.

Rybitwa i czajka Grabię za swój dom obrały,
Wraz z kaczką i derkaczem tworzą zbiór niemały.

Grabia stanowi północną parku granicę,
A jej południowy obwód kryje małą tajemnicę. 

Bardzo długo rzeka Pisia park zamykała,
Lecz w swojej formie do dziś nie pozostała.

W latach 50. w podziemny kanał ją ujęli
I budowę drogi przelotowej rozpoczęli.
Wróć teraz z mostu i kieruj się w lewo,

Miniesz po drodze niejedno drzewo.

Dojdź do wzgórka – kopcem go zowią – 
Dowiesz się tam, jakie drzewa park zdobią.

Tutaj ścieżkę edukacyjną kontynuujemy,
Kolejnych ciekawych rzeczy się zaraz dowiemy.


