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oDKRYWAMY 
TAjEMNICE 

TuRoWA I oKoLIC

MAPA NASZEj ŚCIEŻKI 
 Orientacyjna długość trasy – 12 km  

 Orientacyjny czas przebycia trasy 
rowerem 3,5 – 4h
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QuESTING

Z naszej pięknej szkoły wyjeżdżamy, 

w której wiedzę zdobywamy.

Polski, matematyka, przyroda, 

to dla nas fajna przygoda.

Ale dzisiaj wszystko zostawiamy 

i na questing zapraszamy.

Naprzeciwko kościół mamy,

w którym piękny ołtarz podziwiamy 

i w niedziele modlitwy odmawiamy.

Nasz ksiądz Jerzy mszę prowadzi

i dużo dzieci wokół siebie gromadzi.

.  Kościół Św. Antoniego
Kościół został zbudowany w 1936r z inicjatywy 

Księdza  Eugeniusza  Petrykowskiego 

Wywiad z Księdzem

1. Czy na wieży kościoła są nietoperze ?
NIE, WIEŻA JEST ZA MAŁA…

2. Ilu ludzi pracowało przy budowie Kościoła? 
NIE DA SIĘ DOKŁADNIE OKREŚLIĆ ILOŚCI,   
ALE MUSIAŁO BYĆ ICH WIELU, GDYŻ CZAS   
BUDOWY TO OKOŁO PÓŁ ROKU

3. Dlaczego parafia jest pod wezwaniem św. Antoniego  
Padewskiego?

PONIEWAŻ, OBOK KAPLICY PRZECHODZILI  
POLSCY LEGIONIŚCI I NIEŚLI OBRAZ ŚW. 
ANTONIEGO, A BYŁO TO PRZED 
POWSTANIEM KOŚCIOŁA. 
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Z kościoła na ścieżkę rowerową 
wjeżdżamy 

i w kierunku cmentarza zmierzamy,

u bliskich znicze zapalamy 

i krótką modlitwę odmawiamy.

Za parkanem droga prosta 

a przy niej mała sosna.

Po prawej wiśniowy…

1. Mieszka w lesie.

2. Mieszkają w nim zwierzęta

3. Mieszkają na nim ptaki.

…mijamy,                        

Po lewej kukurydzę zostawiamy.

Gdy w prawo skręcimy , 

zaraz las zauważymy , 

koło Bartka w pola odbijamy 

i grób bohatera wojny odwiedzamy. 

 Kiedy znalazł bombę, 
zaczął w niej majstrować 
i wtedy wybuchła. Jego 
szczątki zostały 
rozrzucone na blisko 
1km.
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Czas to straszny dla niego był, 

miło się bawił, aż w niebo się wzbił,

znicz zapalamy i do głównej drogi 
wracamy.

Na zakręcie wysokie drzewa , 

raj dla ptaków, każdy z nich śpiewa.

Leśnicy budki lęgowe pozawieszali 

i dla ptaków mieszkania dali.

• Budka lęgowa – specjalnie przygotowana 

konstrukcja, najczęściej wykonana z drewna 

i przeznaczona na gniazda, głównie dla ptaków,

ale też dla nietoperzy, szerszeni i innych 

zwierząt mających trudności ze znalezieniem 

w środowisku przekształconym przez człowieka

odpowiedniego miejsca na gniazdo.

BUDKI LĘGOWE

Od głównej trasy na NE odbijamy 

i w użytku ekologicznym Was witamy.

Ponad pół hektara ma 

i ingerencji człowieka nie zna.

Rośnie tam wierzba szeroka, 

dookoła woda głęboka,

gdy ona poziom swój zmieni, 

kosaciec się zazieleni .

3. Wierzba
Użytek ekologiczny 
na południowy 
wschód od budek 
lęgowych , gdzie 
rośnie szeroka 
wierzba . Dookoła 
wierzby rośnie 
kosaciec . 
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Sto metrów dalej przejeżdżamy , 

Pomnik przyrody-wielką sosnę 
odwiedzamy.

4.  PoMNIK PRZYRoDY  - SoSNA
Sosna Pospolita na wysokości 1,30 od ziemi ma 250 
centymetrów obwodu pnia, a jej wysokość jest 
równa 30 m.

W jej pobliżu mrowisk wiele,

nie wkładajcie do nich rączek 
przyjaciele.

Mrówki nasze pożyteczne są,

codziennie pracują i kwas mrówkowy 
produkują.

MRoWISKo
 Mrówki tworzą złożone społeczności o wyraźnej strukturze 

hierarchicznej i ściśle przydzielonych obowiązkach. 
Robotnice mają do spełnienia funkcje usługowe. Budują 
gniazdo, bronią go, zbierają pożywienie, opiekują się 
potomstwem. 
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W okolicy naszej sosny mieszka rudy ssak radosny.

Osiąga długość ciała 20–24 cm i ogona 17–20 cm, 
masa ciała 200–300 gramów. Jest typowym 

zwierzęciem nadrzewnym. Grzbiet ubarwiony ma 
na kolor od rudego do ciemnobrązowego, spód 

ciała jest biały. 

Nazwaliśmy ją mała kitka,

skacze tu, skacze tam,

i orzechów ma już cały kram.

Dalej w kierunku torów prosto 
zmierzamy,

gdzie buchtowisko dzika zauważamy.

On tam chrupie cały dzień,

niezły z niego leń.

5. BUCHTOWISKA DZIKÓW 

Miejsce w lesie lub poza 

lasem zryte przez dziki 

poszukujące pożywienia..

Na kolejne pomniki natrafiamy,

i piękne świerki podziwiamy.

W ich sąsiedztwie trzy dęby rosną,

które dają cień wiosną.
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6.   ŚWIERKI PoSPoLITE
Świerki, na wysokości              

1,30 od ziemi, mają   

290 -293 centymetry                

obwodu pnia, a ich  

wysokość jest równa  

35m i 21m. 

7. Dęby szypułkowe
Dęby na wysokości 1,30 od ziemi mają 300,290,305 

centymetrów obwodu pnia a ich wysokość jest równa 
18,20,22 m.

Do miejscowości Płudy wkraczamy,

wielki krzyż w poboczu zauważamy.

I starszych ludzi o informacje na jego 
temat pytamy.

W 2006 roku był odnowiony,

ku chwale Bożej wzniesiony.

8. PRZYDRoŻNY KRZYŻ

Krzyż w 
miejscowości Płudy 
powstał ku chwalę  

Bożej. Odnowiony  w 
2006 roku przez 
mieszkańców.
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Sto metrów pokonamy

i ponownie w las wjeżdżamy.

Droga prosta przyjaciele,

wzdłuż niej roślin, zwierząt wiele.

Na horyzoncie starą gajówkę mamy,

za nią na lewo skręcamy.

Mnóstwo zabudowań wzdłuż drogi mijamy,

ponownie do lasu wkraczamy.

W prawo skręcamy

i do naszego cennego miejsca dojeżdżamy.

Tu święty się objawił,

ślad stóp po sobie zostawił.

ŚWIĘTY…
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.W niej co roku odbywa się odpust.

2.Teren stale nasączony wodą.

3.Nazwa naszej miejscowości.

4.Dom Boży.

5.Zwierzę dosyć płochliwe.

6.Rosną wczesną wiosną.
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9. KAPLICA ŚW. ANToNIEGo

Leśne Sanktuarium św. Antoniego otoczone jest przez 
cmentarzyk. Stoją tutaj dwie kaplice: drewniana 
(1830 r.) oraz murowana pw. św. Antoniego 
flankowana dwiema kapliczkami słupowymi z 1908 r. 
Co roku w pierwszą niedzielę czerwca odbywa się 
tutaj uroczysty odpust. Według ustnej tradycji, 
w miejscu tym już dawno temu postawiono kapliczkę 
dla upamiętnienia przedziwnego spotkania jednego 
z mieszkańców Turowa ze świętym Antonim. 
Miała ona zostać wykonana z drzewa, na którym 
ukazał się Święty. Istnieje też inny przekaz mówiący 
o tym, że zachowaną do dziś kapliczkę wybudowali 
powstańcy (1830-31), z pnia jednego drzewa.

10. Groby powstańców.

Wokół kapliczki 
pochowano 

uczestników obu 
powstań: 

listopadowego i 
styczniowego. 
Spoczęli oni w 

niezachowanych 
ziemnych mogiłach, 

których relikty 
pamiętają najstarsi 

mieszkańcy.

W pobliżu innych grobów wiele,

Wokół nich konwalia się ściele.

10. Nieznani polegli. 

30 metrów od leśnej kaplicy 

znajduje się zbiorowa mogiła 

poległych w powstaniu 

listopadowym.
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W drogę powrotną wyruszamy,

na poziomki natrafiamy.

Jesienią tutaj zawitamy,

Koszyk grzybów nazbieramy.

Leśne przysmaki

Koniec

Tą prezentacją Zieloną Szkołę żegnamy,

Wszystkich w fundacji gorąco pozdrawiamy.

Do kolejnej wycieczki już się przymierzamy.
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