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WĘDRUJ Z NAMI  LASAMI  
I POLAMI 

  
 





Długość ścieżki:   8 km 
Czas przejścia:  2h 

 



Duża wioska – Jastkowice, 

piękne domy i ulice. 

W samym centrum szkoła nasza 

chętnych wiedzy wciąż zaprasza. 

  

Ma „staruszka” lat niemało, 

wie to już społeczność cała. 

W dwutysięcznym czwartym roku  

szczytne imię otrzymała. 

  

Przeszła czasy niespokojne 

i pamięta II wojnę. 

I między innymi z tego właśnie słynie, 

że Armii Krajowej – piękne nosi imię. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy wiesz, że: 
 
Nasza szkoła ma długą tradycję. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1793 roku, kiedy to 
zostało wydane zezwolenie na otwarcie szkoły elementarnej.  Szkoła funkcjonuje do 
dziś, a w 2004 roku otrzymała imię Armii Krajowej. Wybór takiego patrona nie był 
przypadkowy. Wieś Jastkowice i jej okolice były terenem działań żołnierzy AK. Wielu 
mieszkańców wsi znalazło się w szeregach tej organizacji. Uczniowie szkoły chcą być 
wierni wartościom polskich żołnierzy:  
 
 
 

            Bóg 
 



 

 

 

 

Gdy spod szkoły ruszysz, 

Skręć za sklepem w prawo 

i maszeruj dwieście metrów 

Nie powoli, żwawo! 

  

Tu zobaczysz miejsce 

o urodzie ślicznej 

Czyli  CENTRUM EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ! 
 



 
Czy wiesz, że: 
 
 

„Zielone Oko” to ogród 
   
 
 
 
w Jastkowicach. Oczko zostało zrealizowane z projektu „Centra Edukacji Ekologicznej  
w gminie Pysznica”. Głównym celem realizacji tego projektu jest ochrona  
i propagowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego. 

 
 



Tu przystań na chwilę  

i powoli – spoko. 

Bo to piękne miejsce 
to „Zielone Oko”. 

  

Staw malutki, czysta woda, 

Tu zachwyci cię przyroda, 

ścieżki, ławki, małe molo 

i dzikiego ptactwa sporo. 

 



Nieopodal Orlik i duże boisko 

i do lasu na spacerek także mamy blisko. 

Więc usiądź wędrowcze, weź oddech głęboki, 

By w dalszej wędrówce podziwiać uroki. 

  

Z boiska na północ skieruj swoje nogi, 

aż dojdziesz do leśnej, utwardzonej drogi. 

Nieopodal cmentarz widzisz, nie przeoczysz 

i przez główną bramę śmiało teraz wkroczysz. 

  

To tu w pięknym miejscu, na skraju cmentarza 

Pomnik stoi co ofiary  
faszyzmu i komunizmu czcić nam każe! 



Czy wiesz, że: 
 
Pomnik ofiar faszyzmu i komunizmu na jastkowickim cmentarzu został odsłonięty  
w 2004 roku. Postawiony w „hołdzie poległym mieszkańcom tej ziemi ofiarom faszyzmu 
niemieckiego i komunizmu”. Pomnik ma niezwykle symboliczną architekturę, a jego 
pomysłodawcą był ówczesny proboszcz ks. Tadeusz Mach. 



Gdy chcesz  dotrzeć do kolejnego celu 

Od strony cmentarza kieruj się w lewo, przyjacielu. 

Maszeruj przed siebie, drogi kolego, 

aż dotrzesz do krzyża kolejnego. 

  

Ten krzyż tu stoi osadzony w ziemi, 

bo był tu kiedyś cmentarz w czasach epidemii. 

Niejeden na cholerę zmarły tu pozostał, 

a po dawnym cmentarzu krzyż się tylko ostał 



A teraz idź przed siebie, hen, wędrowcze młody 

i po drodze podziwiaj uroki przyrody. 

Gdzie rozległe pola i sosna za sosną, 

i gdzie w gęstym lesie piękne grzyby rosną. 

  

A gdy już pokonasz ten odcinek kręty, 

„Wyrośnie” przed tobą Nepomucen Święty! 

Z ciekawością wpatruj  w jego się oblicze, 

gdyż to jedna z wielu przepięknych kapliczek. 

 



Czy wiesz, że: 
 
Kapliczka świętego Jana Nepomucena usytuowana jest przy drodze nieopodal mostu na 
rzece Bukowej w Rudzie Jastkowskiej. Figura została wyłowiona z rzeki i już została tu na 
zawsze. 



A teraz pokonaj mostek na rzece Bukowej, 

co to wioskę piękną dzieli na połowę, 

A kiedy już dojdziesz do dróg skrzyżowania 

Wtedy szybkim marszem na prawo się skłaniaj! 

  

Tutaj ujrzysz piękną kapliczkę rzeźbioną 

na rozstaju drogi właśnie ustawioną. 

Pozostaw pieniążek, jak tradycja każe, 

a na pewno wrócisz tutaj wiele razy! 

Bo to święty Hubert z kapliczki spogląda 

i na tle zieleni wspaniale wygląda! 

 



Odpocznij przez chwilę, podziwiaj przyrodę: 

smukłe jodły, sosny, dęby stare, młode. 

Wśród zieleni lasów chwile są beztroskie, 

bo to urokliwe Lasy są Janowskie! 

 



Czy wiesz, że: 
 
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie utworzono w 1984 roku. Przeważają tu bory 
sosnowe, sosnowo - jodłowe i mieszane. Leśny krajobraz jest urozmaicony dolinami 
rzek, wałami wydmowymi, stawami, bagnami i torfowiskami. Rośnie tu wiele rzadkich 
gatunków roślin i mieszka wiele gatunków zwierząt. Ponadto w obrębie parku leży 
teren bitwy partyzanckiej z 1944 roku. Cały obszar Lasów Janowskich włączony jest do 
europejskiej sieci obszarów ekologicznych: 

 



A teraz z powrotem przejdź odcinek drogi, 

gdzie ku prawej stronie poniosą cię nogi. 

I znów w lewo osiemset metrów zboczysz, 

a wtem krzyż wysoki ujrzą twoje oczy! 

Ten to krzyż strzelisty szacunek w nas budzi, 

tu sowieci bestialsko mordowali ludzi. 

 



Czy wiesz, że: 
 
Na terenie Jastkowic istniał obóz NKWD, gdzie przetrzymywano jeńców, których potem 
rozstrzeliwano na Zaoniu. Do dziś nie wiadomo ilu ludzi zamordowano, nie odnaleziono 
bowiem żadnych ciał. Postawiono jedynie krzyż ku ich pamięci. 



Teraz kieruj się już prosto w stronę wioski 
I po drodze z tej wędrówki już wyciągaj wnioski. 
I w stronę kościoła teraz szybko zmierzaj, 
Bo tu stoi pomnik Polaka – papieża: 

 



Spod kościoła skieruj się więc na południe, 

Co dla ciebie  teraz nie będzie już trudne. 

A zobaczysz przyrody okaz doskonały 

czyli Dąb Pamięci – wielki, okazały. 

 



Pod dębem - jak legendy tekst opowiadany 

Skarb wielki podobno leży zakopany, 

Więc może to tobie przypadnie w udziale, 

Że skarb ten po latach uda się odnaleźć. 

 

 



A tu już „dwa kroki” i znów szkoła nasza 

po długiej wędrówce chętnie nas zaprasza. 

Gdy wiadomościami głowa zapełniona, 

Możesz więc być dumny – wędrówka skończona. 

 



Autorzy 

Bernadeta Czuba 

Wiktor Czubat 

Diana Głąb 

Adrian Kaczor 

Kacper Kosierb 

Aleksandra Kwaśnik 

Hubert Martyna 

Wiktor Moskal 

Katarzyna Paleń 

Maksymilian Rybiński 

Alicja Sibiga 

Agnieszka Szawara 

Paulina Śnios 

Rafał Tofil 

Krystian Walczak 

Agnieszka Zielińska 



Krystian Bajdas 

Mateusz Bełzak 

Patryk Czerniatowicz 

Marcin Głogowski 

Aleksandra Kosierb 

Dominik Król 

Łukasz Kurlej 

Alexandra Kuziora 

Kamil Kuziora 

Aleksandra Lebioda 

Agatha Ludyjan 

Jack Ludyjan 

Mateusz Mazur 

Weronika Mazur 

Anna Motyka 

Damian Motyka 

Gabriela Skrzypek 

Paweł Skrzypek 

Kacper Starzec 

Jakub Szymanek 



Zespół Szkół im. Armii Krajowej 
w Jastkowicach 

 

ul. Mickiewicza 1 
37 - 403 Pysznica 



Opiekun 
Wioletta Kurlej 



Przesłano 

2 października 2015 r. 


