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START: 

Jedziemy na wycieczkę, bierzemy Grabka w teczkę… 

 

Wycieczkę rowerową ,,Z GRABKIEM SIĘ BAWIMY – DZISIAJ GOSZCZ 

ZWIEDZIMY” zaczynamy spod ,,Królestwa Książek” w Twardogórze o 8:00. 

Każdy powinien wziąć z sobą sprawny rower i dobry humor…  

Na to, że się nie znamy, możemy zaradzić bawiąc się ,,Imionami”.  

Zadanie: 

Stajemy wszyscy w kręgu. Każdy kolejno wymienia osobę, która była przed 

nim (jej imię i co ze sobą bierze na wycieczkę) oraz dodaje swoje imię i 

również co zabiera ze sobą… 

 

Przykład: 

- Jestem Aga, na wycieczkę biorę ze sobą mapę. 

- Idę na wycieczkę z Agą, która bierze ze sobą mapę. Mam na imię Ola i 

biorę na wycieczkę kota. 

- Idę na wycieczkę z Agą, która bierze ze sobą mapę i Olą, która bierze 

kota. Mam na imię Bożenka i biorę na wycieczkę Grabka. 

– Idę na wycieczkę z Agą, która bierze ze sobą mapę, Olą, która 

bierze kota i Bożenką, która bierze Grabka. Mam na imię Ola i biorę na 

wycieczkę konia… itd. 



 

PRZYSTANEK 1 

Nie śpię, bo mielę mąkę… 

Naszym pierwszym postojem będzie stary nieczynny młyn we wsi Wesółka. 

Wiąże się z nim pewna legenda… 

Nad rzeką koło Twardogóry turkotało koło młyńskie. Młynarz z żoną byli 

ludźmi pracowitymi oraz lubianymi i szanowanymi. Do ich młyna co chwila 

ktoś przychodził – nie tylko po mąkę czy po chleb, ale także po radę, pomoc 

czy, po prostu – posiedzieć. Jedyną ich troską był brak potomstwa nie tracili 

jednak nadziei, że w ich domu zagości kiedyś śmiech dziecka. 

Pewnego dnia w ich progu pojawił się trędowaty. Z innych gospodarstw go 

przeganiano, z obawy o zdrowie swoje i swoich dzieci. Małżeństwo zaprosiło 

jednak niezwykłego gościa. Młynarzowa przyniosła mu chleb i mleko oraz 

czystą wodę i płótno do opatrzenia ran. W zamian za pomoc trędowaty chciał 

odwdzięczyć się spełniając trzy życzenia. Młynarzowa z uśmiechem na 

ustach, nie wierząc w słowa gościa odparła: „Po pierwsze – syn, po drugie – 

syn i po trzecie – syn”. 

Minęło trochę czasu i zapomnieli o tej wizycie. Jednak trzy lata później w 

domu pojawiło się trzech zdrowych synów. Przypomnieli sobie o trędowatym i 

zrozumieli, że była to odpowiedź na ich modlitwy o potomstwo. 

Gdy chłopcy dorośli pożenili się i pobudowali w okolicy młyna. Powstała mała 

szczęśliwa wioska, którą nazwano Wesółka. 

 

Zadanie: 

Cieknąca piłka. 

Przepis na piłkę: Weźcie trochę wody z rzeki oraz garść mąki ziemniaczanej. 

Ulepcie z tego coś na kształt wytrzymałej piłki ( no może z tą wytrzymałością 

to drobna przesada…). Waszym zadaniem jest, aby stojąc w kółku, rzucać do 

siebie ową piłkę w taki sposób, żeby do ostatniej osoby dotarła choć garstka 

mąki. Powodzenia! 



 

PRZYSTANEK 2 

Najstarsi mieszkańcy okolic… 

Zostawmy rowery przy młynie. Czeka nas krótka piesza przechadzka. 

Następnym przystankiem jest grupa czterech dębów szypułkowych. 

Największy z nich – „Bliźniak” (nazwany tak z uwagi na wrażenie dwóch 

zrośniętych drzew)  posiada obwód 914 cm, a sąsiedni o imieniu „Henryk” 

osiąga 670 cm. Oba te drzewa rosną w tym miejscu już od ponad 500 lat. 

 

Zadanie: 

Złapcie się za ręce i spróbujcie zmierzyć obwód „Henryka”  i „Bliźniaka”. 

Do tego potrzebna jest znajomość matematyki… Jak wiecie rozpiętość 

ramion równa się wzrostowi danej osoby. Chyba już wiecie co macie zrobić? 

Na koniec porównajcie swój wynik z informacją podaną powyżej. Do dzieła! 



 

 



 

Dąb Henryk i nasza wycieczka 

 

PRZYSTANEK 3 



Razem z duchami... 

Mauzoleum rodziny Reichenbachów, to znajdujący się tuż za bramą 

ewangelickiego cmentarza w Goszczu, jednoprzestrzenny grobowiec z 

podziemną kryptą.  

Zadanie: 

Uczestnicy wycieczki otrzymujecie karty zadań, dopasujcie atrakcje 

turystyczne gminy Twardogóra do właściwych nazw. Może tutejsze duchy 

Wam podpowiedzą... 

A. Herkules 

B. Ratusz w Twardogórze 

C. Pałac Reichenbachów w Goszczu 

D. Kościół Św. Idziego w Chełstowie 

E. Kościół w Grabownie Wielkim p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej 

F. Bazylika Mniejsza w Twardogórze 

G. Kościół p.w. Św. Trójcy i Matki Boskiej w Twardogórze 

H. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grabownie Małym 

I. Dąb Henryk 

J. Rezerwat „Torfowisko koło Grabowna Wielkiego” 

K. Pałac Reichenbachów w Twardogórze 
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Przystanek 4. 

 

Zamek w Goszczu. 

 

 

Pierwszy pałac w Goszczu wybudowano w latach 1730-1740 na miejscu XII 

wiecznego zamku. Zniszczył go jednak ogromny pożar w 1749 r. W latach 

1749-1755 powstawał nowy pałac, którego ruiny możemy dziś oglądać. 

Całość zespołu dworsko-pałacowego zgrupowano wokół prostokątnego 

dziedzińca, którego oś główną stanowił budynek pałacu zabudowany na 

planie podkowy z półkolistymi łącznikami przechodzącymi po bokach w 

oficyny mieszkalne i budynki gospodarskie. 

 

 

 



Zadanie:  

Każdy Grab posiada ducha. Z chwilą gdy drzewo łamie się, usycha lub jest 

po prostu ucinane, owy duch zostaje uwolniony i świeci charakterystycznym, 

zielonym światłem. Jeden z nich- Grabcio, zgubił się podczas zwiedzania 

zamku a następnie sklonował, myśląc, że gdy będzie go więcej, szybciej 

odnajdzie drogę do wyjścia. Pomóż mu w tym i odnajdź 10 Grabków ukrytych 

na dziedzińcu. 

 

 



Przystanek 5. 

Świątynia Sybilli... 

W kompleksie pałacowo-parkowym niegdyś znajdowało się wiele, 

nawiązujących do kultury starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu, posągów i 

świątyń antycznych bóstw. Jedną z takich budowli była Świątynia Sybilli, 

gdzie zatrzymamy się na ognisko… 

 

Zadania: 

1. Wspólnie przyrządzamy ,,fasolkę po bretońsku”. Używając fasolki w 

puszce, cebuli i kiełbasy. Cebulę obieramy i siekamy i podsmażamy, kiełbasę 

kroimy w plasterki. Mieszamy z fasolką… 

 

 

 

 

2. Wszyscy uczestnicy wycieczki razem przygotowują również herbatę z 



igliwia świerku lub sosny, zaparzając w garnku nad ogniskiem wodę, którą 

następnie zalewa się igły… 

 

 

3. Każdy, tym razem w swoim zakresie, używając wody najlepiej pitnej, 

mąki, soli i własnej głowy, przyrządza podpłomyki. Wyrobione ciasto 

formujemy w placek, po czym pieczemy na rozgrzanym kamieniu lub 

drewnie… 

 



 

 
 
 
Przystanek 6. 
 
Tajemnicza wyspa: 
 

Znajdujemy się teraz na pięknej wyspie. Rozejrzyj się i zachwycaj pięknym 

widokiem.  

Ciekawostka: Jeden z takich plenerów był pod patronem pana Przybysława 

Krajewskiego- mieszkańca naszej gminy. To znany na całym świecie malarz 

sztuki nowoczesnej. 

Zadanie: 

Idź na wyspę – czekają na Ciebie sztalugi. Wciel się teraz w rolę Jana Matejki 

i przelej na płótno to, co zobaczyły oczy. Włóż w to serce, ponieważ twoja 

prace będzie podziwiana na wystawie przez wiele osób. 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Coś na zakończenie:) 

Odpoczęliśmy, pojedliśmy, pomalowaliśmy trochę – czas wyruszyć dalej. 



 

Przystanek 7: 

W żółwim tempie... 

Niedaleko Goszcza w Trosce znajdują się użytki ekologiczne tzw. „Leśne 

stawki koło Goszcza”. Użytek ekologiczny jest formą ochrony przyrody, która 

służy zachowaniu podstawowych wartości krajobrazowych i zasiedlających je 

elementów fauny i flory. Użytek ten obejmuje łęg olszowo – jesionowy z 

gatunkiem dominującym w postaci olszy czarnej. Na uwagę zasługuje fakt, że  

obszar jest podstawowym obecnie miejscem reintrodukcji żółwia błotnego 

Emys orbicularis na Dolnym Śląsku. Może przy odrobinie szczęścia uda nam 

się dojrzeć jakiegoś żółwika. 

 

 

Zadanie: 

Ponieważ niedaleko przebiegała granica nieopodal znajdują się wały 



przeciwczołgowe. Dobieramy się parami i stajemy w kręgu. Jedna osoba jest 

czołgiem druga – czołgistom. Czołgiści na hasło „Na czołg” wskakują na 

„maszynę”, na komendę „z czołgu”, biegną w kółko, przechodzą pod mostem 

(między nogami kolegi) i z powrotem wskakują na plecy partnera. Ostatnia 

para odpada i tak aż do ostatniej pary. 

 

Po tak owocnym dniu wracamy do Twardogóry i zapraszamy na następną 

wyprawę z Grabkiem, tym razem do Chełstowa... 

WARTO ZWIEDZAĆ DOLINĘ BARYCZY – DOŁĄCZ DO NAS. 

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas: 

Ola Bury, Ola Lorek i Agnieszka Jażdżewska 

oraz p. Bożenka Hołubka (opiekun) 

 

Załączniki: 

1. Źródło informacji, zdjęć, rysunków itp. 



2. Mapa z przebiegiem trasy wycieczki 

 

ad 1. 

Bibliografia: 

– „Uroki Twardogóry i okolic” Bożena Hołubka, Ewa Lewkowska 

– „Legendy i opowiastki ziemi twardogórskiej” Bożena Hołubka 

– „Goszcz – zespół pałacowo-parkowy” Gmina Twardogóra 

– http://pl.twardogora.pl/ (mapa gminy Twardogóra) 

Zdjęcia: 

– z lotu ptaka – fot. Waldemar Nowaczyk 

– 3 zdjęcia ze strony http://pl.twardogora.pl/  Marcina Wrześniackiego 

– rysunki Grabka wykonane przez p. Roberta Wolfa 

– nasze fotki z wycieczki 

Na wykorzystanie zdjęć, mapki i rysunków otrzymałyśmy zgodę autorów. 
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