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„Rowerem po Działach Grabowieckich”  

W Grabowcu serdecznie witamy!

Na wspaniałą wycieczkę wszystkich 
zapraszamy!

Poznacie obiekty przyrody, rośliny, 
zwierzęta i źródła wody!

Zobaczycie historię ludzi, 

Która waszą ciekawość wzbudzi.   

Długość ścieżki – ok. 15 km

Czas przebycia ścieżki – ok. 4 godz.  

Nazwa Szkoły: Gimnazjum Zespołu 
Szkół im. Henryka Sienkiewicza w 
Grabowcu.

Nauczyciel opiekun: Jadwiga 
Kanarszczuk 

Autorzy – uczniowie uczestniczący w 
projekcie „Misja przyroda – Zielone 
Szkoły w Parkach Narodowych” 

Grabowiec Kościół

A to ciekawe: Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja 

wybudowano w 1885 r. W ołtarzu głównym znajduje się 
obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z 1715 r. W nawie 
głównej umieszczono tablice upamiętniające 
powstańców styczniowych z Grabowca oraz 
zamordowanych w Oświęcimiu podczas II wojny 
światowej.

Piękny kościół w Grabowcu mamy, 
z dumą mu się przyglądamy,    
w środku obraz Świętego Walentego, 
namalowany przez Władysława …;    

Wskazówka: Kierujemy się drogą w kierunku 
południowym. Za stacją CPN skręcamy w prawo, 
po około 100 m dojedziemy do malowniczego 
źródełka.

.
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„Łza Księżniczki”

 Na Górze Grabowiec księżniczka siedziała, 
za swym ukochanym wciąż łzy wylewała!
Dziś księżniczki nie ma, lecz jej łzy zostają,   
u podnóża góry, do dziś wypływają! 

A to ciekawe … Źródełko                 
u podnóża kredowych wzgórz to jedyny       
na terenie gminy pomnik przyrody 
nieożywionej.

Jaką nazwę nosi to źródełko?      

Wskazówka: Wracamy do drogi głównej. Na 
skrzyżowaniu wybieramy kierunek na Zamość. 
Około 50 m od skrzyżowania znajduje się pomnik.

Pomnik upamiętniający 
pomordowanych Polaków

Za naszą wolność życie swe oddali!          

Mieszkańcy Grabowca będą 
pamiętali! 

A to ciekawe… Pomnik na Górze 

Grabowiec upamiętnia pomordowanych we 
wrześniu 1939 r. przez Armię Czerwoną 
żołnierzy szpitala polowego, 
pomordowanych w Katyniu oraz ofiary 
katastrofy smoleńskiej

Powiedzcie dorośli i dzieci

Kiedy na Polskę napadli Sowieci?

………………………………………………………….

Kto pomordował w Katyniu 

Tak wielu Polski synów?

…………………………………………………….…… 
Wskazówka: Kierujemy się polną drogą              

w kierunku południowym, po około 200 m 

dotrzemy do rezerwatu przyrody.
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„Wygon Grabowiecki”

A to ciekawe…
 Rezerwat Wygon Grabowiecki 

znajduje się w miejscowości 
Góra Grabowiec. Ochroną objęto 
tu susła perełkowanego 
wpisanego do Czerwonej Księgi 
Zwierząt. Suseł, który ma białe 
plamki na szarobrązowym 
futerku, pod koniec września 
zapada w sen zimowy.

Co to za piękne zwierzę?

Do snu ma wielki zapał, 

ledwie jesień zawita, 

a on w norce chrapał i chrapał.     

Rezerwat Rogów

Wskazówka: Kierujemy się drogą główną w 
kierunku Zamościa. Po przejechaniu ok.. 3 km 
docieramy do miejscowości Rogów. Zwiedzamy 
kolejny rezerwat przyrody.

Niedaleko od Grabowca, w pięknym 
rezerwacie,    

Rosną rzadkie rośliny    

Zaraz je poznacie:   

-miłek wiosenny

-wisienka stepowa

-dziewięćsił popłocholistny

-goryczka krzyżowa   

Zapraszają do Rogowa!!!

-Dziewięć sił roślina ma

I w popłochy liście swe gna!    
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Kościół i dzwonnica                   
w Tuczępach

A to ciekawe :
Pierwszym kościołem  w Tuczępach był 
kościół unicki, później prawosławny. W 
1939 r. rozpoczęto budowę kościoła 
rzymskokatolickiego, a ukończono w 1957 
r.

Drewniany kościół parafialny oraz 
zabytkowa dzwonnica.   

Z wysokiej wieży głośno się odzywa, na 
mszę do kościoła wszystkich wiernych 
wzywa! …………………………………….……………

Kościół pod wezwaniem:……………………….

Wskazówka: Jedziemy drogą główną w kierunku 
Grabowca. Skręcamy w lewo w kierunku Uchań. 
Po przejechaniu ok. 1 km. dotrzemy do 
posiadłości Władysława Czachórskiego.

Dworek Czachórskiego                         
w Grabowczyku

A to ciekawe:    

Świetlica wiejska stylizowana na 
dworek Czachórskiego. Latem 1880 r. 
w posiadłosci wielkiego malarza gościł 
noblista Henryk Sienkiewicz. To tutaj 
narodził się pomysł napisania „Ogniem 
i mieczem”.

Wielcy artyści tutaj przebywali 

Kto zapamiętał jak się nazywali?

Wskazówka:  Z Grabowczyka jedziemy polną 

drogą w kierunku południowo-wschodnim, 

po ok. 2 km dojeżdżamy do Dańczypola.
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Zabytkowe drzewa w parku Czachórskiego 
w Grabowczyku

Drzewa wysokie wspaniałe,                 
dzięki ochronie ocalałe,

W parku malarza wielkiego  

Władysława Czachórskiego.

Jeśli dobrze się przyjrzycie, jakie drzewa 
zobaczycie? 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

Kapliczka na wodzie

A to ciekawe…   

W miejscowości Dańczypol, bije żródełko. 
Jako, że według wierzeń mieszkańców 
woda ma cudowną moc, wybudowanu przy 
nim kapliczkę.  Cudowana moc wody 
bierze się prawdopodobnie stąd, że woda 
jest tu bardzo czysta, a jak wiadomo 
„Czysta woda, zdrowia doda”.

Jak się to miejsce nazywa, gdzie spod 
ziemi woda wypływa?
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Ściana wapienno-lessowa

A to ciekawe…

W pobliżu Dańczypola znajduje się 
ściana wapienno-lessowa,           
w której znajduje się wejście do 
tunelu. Mówi się, że tunel ten 
łączył Dańczypol z posiadłością 
Władysława Czachórskiego          
w Grabowczyku.  

Dziękujemy za wytrwałość i 
pokonanie naszej trasy!


