
Od dawnych Słowian do Natury 2000  



 
Tematyka 

 

          Wyprawę zaczynamy w miejscowości 

Dębówka, następnie udajemy się do 

Podebłocia, Mościsk, Podzamcza                      

i Życzyna. Czeka nas niezapomniana 

przygoda. Nie zabraknie urzekających 

krajobrazów w dolinie rzeki Okrzejki, 

atrakcji z historii naszego regionu oraz 

miejsc, które zapewnią nam wiele 

rozrywki  i pogłębią naszą wiedzę.  

 

 
Gdzie to jest?  

 

    Trasa wyprawy obejmuje zachodnią część 

gminy Trojanów oraz południowo                   

- wschodnią część gminy Maciejowice. Jest 

to obszar położony w dolinie rzeki 

Okrzejki. W odległości 100 km od 

Warszawy przy trasie wojewódzkiej nr 801 

zwanej  trasą nadwiślańską. 

 

 



   

   Podczas wyprawy twoim zadaniem będzie 
ułożenie hasła z oznaczonych cyframi liter              
w brakujących wyrazach wierszowanych 
wskazówek dotyczących danego obiektu. Hasło 
wskaże skarb naszego regionu. 

 

 

                                                      Powodzenia! 



 
 

 

   WZESZŁO NA NIEBIE 

PIĘKNE SŁONECZKO 

   WIĘC WKŁADAJ BUTY 

KOLEŻANECZKO. 

    SPAKUJ SZYBKO PLECAK 

DUŻY  

   BĄDŹ GOTOWA  

       DO PODRÓŻY … 





1. Pomnik przyrody „Dąb czerwony”   

2. Farma Iluzji w Mościskach  

3. Wąwóz w Stasinie  

4. Stanowisko archeologiczne w Podebłociu   

5. Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Bagna Orońskie”  

6. Izba Przyrodniczo-Leśna w Podzamczu   

7.  Rzeka Okrzejka  

8. Drzewo Kościuszki  

9. Dwór Jabłonowiec  

10. Młyn wodny w Jabłonowcu  



 

Takiego   _ 1 _ _ _ _ _   nie spotkasz wszędzie 

Lecą z niego okazałe żołędzie  

Rośnie tu od setek lat 

Początku jego nie pamięta żaden pradziad   

Dąb czerwony – szacowany wiek około 200 lat,  zlokalizowany w 

zespole dworskim w Dębówce, który powstał w XIX w. i obejmował: 

dwór, park, zabudowania folwarczne, czworaki, ogrody warzywne, 

sady oraz las. Na początku XX w. dworek był letnią rezydencją Pani 

Wandy Herse, która bardzo kochała przyrodę; wiele gatunków drzew 

sprowadzonych było z innych kontynentów. 



Za górami, za lasami  

Jest ośrodek z iluzjami. 

Z  2 _ _ _ _ _ _  domem w środku lasu 

 Z dala od wrzasku i hałasu 

Park Edukacji i Rozrywki „Farma 
Iluzji” to wyjątkowo innowacyjny Park 
Rozrywki dla dzieci, młodzieży                
i dorosłych. Zobaczysz tu Latającą 
Chatę Tajemnic, Muzeum Iluzji, 
Lewitujące piłeczki, Wiklinowy 
Labirynt i wiele innych atrakcji. Są 
również place zabaw dla najmłodszych, 
pola dmuchawców oraz miejsce na 
rodzinny piknik. Każdego roku 
odbywa się tutaj Festiwal Sztuki Iluzji z 
występami najlepszych iluzjonistów w 
Polsce. Bardzo interesujący jest pokaz 
magicznych gołębi.  



To rów niezwykły i okazały 

Piękne to miejsce na weekend cały  

Tu grzyb, tu liście, tu sowa huczy  

I nie jednego was tu natura nauczy               

Teren nosi cechy rzeźby polodowcowej. Wierzchowiny                 
i głębokie zbocza w partiach krawędziowych porastają grądy       
z przewagą grabu. Wiek niektórych drzew szacowany jest na 
100 lat i więcej. Odwiedzając to miejsce mamy dużą szansę na 
spotkanie: dzików, jeleni i łosi. Zachowały się tu również 
ślady po okopach z czasów II wojny światowej. Okolice są 
szczególnie urokliwe, gdy drzewa przybierają jesienne barwy. 
Atrakcją jest również bogactwo grzybów, szczególnie 
borowików.  



Tu dawni Słowianie garnki lepili,  

gród wielki zbudowali.  

Na   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    tabliczkach 

 swe ślady zostawili,  

by je po latach archeolodzy odkryli.  

Mieszkańcy Podebłocia przekazywali z pokolenia na pokolenie legendę o 
grodzisku. Legenda stała się faktem, gdy zespół archeologów dokonał 
pierwszych prac archeologicznych. Najbardziej interesujące okazało się 
znalezienie glinianych tabliczek, pokrytych pismem runicznym. To 
najstarsze średniowieczne zabytki pisma na ziemiach polskich. Tabliczki 
datowane są na IX wiek, a więc na około 100 lat przed chrztem Polski. 

źródło: bialczynski.wordpress.com 
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Izba jak izba, przyrody pełna  

Spotkasz tu leśnych bogactw   _ _ _   liku  

Porozkładanych czy to w gablocie czy na stoliku  

Są tu modele i eksponaty 

Jako wystrój tej komnaty  

 

Znajduje się ona w oficynie dawnego Pałacu Zamojskich. W Izbie przedstawione są m.in. 

zagadnienia związane z ochroną lasu, ochroną przyrody i małą retencją wodną. 

Zobaczymy tu prezentację gatunków drzew i krzewów występujących w lasach 

garwolińskich, kolekcję trofeów łowieckich, zbiór grzybów powodujących rozkład 

drewna, a także narzędzia stosowane w leśnictwie.  
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Natury to strzał w 2000  

Tu nie mieszkają  tylko zające  

Lecz zbiorowiska roślin torfowych  

na skalę Polski unikatowych.  
 

      Obszar znajduje się w okolicach Maciejowic. Jest to jeden z największych i najlepiej zachowanych na 

terenie Mazowsza kompleks lasów związanych z siedliskami wilgotnymi. Do osobliwości 

florystycznych, wyróżniających obszar na tle regionu i kraju należy obecność: widłaka wrońca oraz 8 

gatunków storczykowatych, w tym dwóch wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Na 

terenie ostoi gniazduje wiele rzadkich gatunków ptaków, między innymi: orlik krzykliwy, bocian 

czarny, żuraw, derkacz, samotnik, słonka i 5 gatunków dzięciołów.  

 



 

W Woli   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    ma swój początek 

 Bioróżnorodności lokalnej, dyktuje porządek  

Tu ols, tu łęg, tu żeremia znajdziesz . 

A może na rybkę do Woli wpadniesz ? 

Rzeka swoje źródło bierze w malowniczej wiosce 
Woli Okrzejskiej, swój 70-kilometrowy  bieg kończąc 
jako prawobrzeżny dopływ Wisły. Ciągnąc się niczym 
wstążka po Nizinie Mazowieckiej, odkrywa piękno 
lasów łęgowych, krajobrazów nizinnych, zabytków 
architektury, historycznych miejsc bitew, co sprawia, 
że jest atrakcyjna o każdej porze roku.  
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Stoi cichy, posępny, milczący  

W ciszy cierpiący  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  znalazł tu schronienie i ukojenie. 

On wam przypomni historię sprzed lat 

I da pamięci wyraz na setki lat. 

          Sosna znajdująca się przy drodze z Oronnego do Sobolewa 

w tradycji lokalnej jest miejscem, w którym Kościuszko 

odpoczywał w drodze na maciejowickie pola. Maciejowice 

są miejscem tragicznej bitwy z 10 października 1794 roku, 

która zakończyła się klęską powstańców oraz dostaniem 

się do niewoli wodza Insurekcji - Tadeusza Kościuszki.  
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      Szkoła Magii i Czarodziejstwa to niezwykła atrakcja dla dzieci. Przekraczając próg 

Dworu, dzieci trafiają do świata znanego z baśni i legend i niczym najprawdziwsi 

adepci magii zwiedzają jej komnaty.  Na szczególną uwagę zasługują: Komnata 

Magicznych Postaci, Komnata Cienia, Komnata Latającej Miotły oraz Komnata 

Alchemii.  

We wsi Jabłonowiec, niedaleko strumyka,  

mieści się dwór wspaniałego czarownika. 

Czarownic kilka też się tu mieści. 

Tu szkoła magii, tu lot na miotle.  

Uważaj, abyś nie został w kotle…    

 



 

A oto młyn wodny, bardzo stary  

Że kiedyś życiem tętnił, nie dasz wiary. 

 rzeka Okrzejka  jego sprzymierzeńcem była 

Dzięki niemu wieś żyła. 

Młyn w Jabłonowcu jest jednym z 28 młynów 
znajdujących się na całej długości rzeki 
Okrzejki. W latach  dwudziestych należał do  
najnowocześniejszych młynów. Niestety podczas 
II wojny światowej został wysadzony przez 
hitlerowców. Ocalały tylko fundamenty oraz 
turbina, którą syn Wojciecha Paca, Kazimierz 
zamontował po wojnie    w odbudowanym 
młynie.  



Czas zakończyć naszą eskapadę, 

A na koniec mamy dobrą radę : 

Doceń urok szumiących drzew, 

Wąwozów urodę 

Poznawaj i kochaj ojczystą przyrodę ! 

r j 

 Jaki to skarb?  







 Długość trasy:  36 km 

 Czas przejazdu i zwiedzania:  8 godz.  



  Czechowski Jakub 

 Grylak Katarzyna 

 Łysiak Marek 

 Majsterek Filip 

 Majsterek Sylwester 

 Michałek Aleksandra 

 Niezgoda Katarzyna 

 Paciorek Weronika 

 Żak Gabriela 
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