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Z bocianami  
po Kaznowie

Nasza ścieżka skarbów przyrody i kultury 
przebiega przez blisko sąsiadujące ze sobą 
wsie Kaznów i Kaznów Kolonia.

Długość ścieżki ok. 6 km.

Orientacyjny czas przebycia ścieżki: 2,5 godz.

Początek wędrówki (opis)

Miejscem zbiórki 
uczestników wycieczki jest 
plac przed szkołą w Kaznowie, 
położonej przy drodze 
wojewódzkiej 821. Obok 
szkoły znajduje się przystanek 
autobusowy. 

Szkoła „Tysiąclatka”, 
wybudowana została w 1963 
roku, jest „sercem” 
kaznowskiej społeczności. 
Profesjonalne boisko i dwa 
place zabaw pozwalają tu 
aktywnie spędzać czas 
mieszkańcom Kaznowa.

Start - Początek wędrówki

Właśnie trzeba wystartować 

żeby czasu nie marnować!

Zbiórkę przy  _ _ _ _ _ _ ogłaszamy   (szkole)

9  3 1       11                                 

bo tu się zazwyczaj dobrze bawimy. 

Pod kasztany, na boisko -

wszystkim tutaj całkiem blisko. 

Rano, wieczór i w południe

tutaj jest naprawdę cudnie!
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Przystanek nr 1 (opis)

Idąc chodnikiem w kierunku zachodnim 
100m od szkoły, na wzniesieniu położony 
jest cmentarz żołnierzy austriackich 
pochodzący z okresu I wojny światowej.     
Miejsce to jest ogrodzone i prowadzą do 
niego schody. W ogrodzeniu znajduje się 
jedna płyta kamienna z krzyżem, bez 
nazwiska i rosną tam okazałe dwa 
kasztanowce, mniejsze świerki i klony. 
W okresie międzywojennym, o czym 
świadczy napis, mieszkaniec Kaznowa 
postawił tam kamienną figurę z krzyżem. 

Jest to miejsce pamięci narodowej. 

/Na podst. obserwacji i relacji mieszkańców 
Kaznowa/

Przystanek nr 1

Stąd koleżanko i drogi kolego,

ruszamy w kierunku miasta powiatowego.

Jeden dom na lewo mijamy 

i do pierwszego celu dobijamy!

Na wzgórku wzniesiony, 

płotem żelaznym ogrodzony.

Upamiętnia zaborów czasy 

i tragiczne ludzkie losy.  

Tutaj spoczywają Ci, 

co życiem przepłacili za to,

że się o powiększenie cesarstwa bili.

_ _ _ _ _ _ _ _ (cmentarz)
7        12      17

Przystanek nr 2 (opis)
W bezpośrednim sąsiedztwie 

cmentarza stoi młyn gospodarczy 
pana Jerzego Szklarczyka. 
Budynek młyna, użytkowany na 
trzech kondygnacjach i piwnicy, 
został wybudowany przez ojca 
właściciela w latach 1957-1960.

Najpierw został uruchomiony 
śrutownik do mielenia paszy dla 
zwierząt i jagielnik do mielenia 
kaszy jaglanej. W 1967 r. 
zakupiono walce do mielenia 
pszenicy i żyta na mąkę.

Obecnie młyn służy mieszkańcom 
okolicznych wsi, którzy mogą z 
uprawianego przez siebie zboża 
otrzymać mąkę pszenną i żytnią 
oraz paszę dla zwierząt.

/Na podst. informacji p .J. Szklarczyka/

Przystanek nr 2

Teraz spójrz przez ramię, 

przed najwyższym białym budynkiem we wsi stoisz.

Właściciel tego przybytku nie ma zapewne w butach kota,

choć znalazłaby się dla niego tutaj robota.

Usług jego potrzebują, ci co często kluski gotują.

_  _  _  _  _  _  _      (młynarz)

22  4             10
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Przystanek nr 3 (opis)

Podążając brzegiem strumienia, 
który jest lewym dopływem rzeki 
Piskornicy obserwować możemy 
bobrową robotę. Jest tutaj wiele 
pościnanych przez bobry drzew, o 
czym świadczą ich zgryzy. Idąc 
łąką spotkaliśmy zające, bociany i 
czajki.

Przystanek nr 3

Za słońcem podążamy, 

strumień i staw po lewej mijamy.

W cień świerków wchodzimy

i teraz w pierwsze podwórko skręcimy.

Nie bój się niczego 

mój drogi kolego -

od gospodarza pozwolenie mamy,

dlatego nad rów 

za gospodarstwem ruszamy.

W oddali stadnina, lecz tam nie pójdziemy,

my na południowy – wschód się kierujemy.

Wzdłuż strumienia się przemieszczamy

Po drodze robotę   _  _  _  _  _  _  podziwiamy.   (bobrów)

16    5    6

Przystanek nr 4 (opis)
Gospodarstwo rolne pp. Anny                 
i Kazimierza Kaznowskich o profilu 
produkcja roślinna położone jest w 
Kaznowie Kolonii. Głównymi uprawami         
w gospodarstwie są: tytoń 17 ha, zboża 
ozime i jare 10 ha, leszczyna 1 ha, las 
10 ha. 
W gospodarstwie prowadzona jest 
produkcja rozsady tytoniowej w 
tunelach foliowych. Większość prac 
związana jest z produkcją sadzonek, 
zbiorem, suszeniem, przechowywaniem      
i sortowaniem liści tytoniowych. 
Gospodarstwo ciągle powiększa się                 
i  modernizuje korzystając ze środków 
unijnych i programów wspomagających 
„Inwestycje  w Gospodarstwach 
Rolnych”   

/Na podst. rozmowy z p. A. Kaznowską, 
właścicielką gospodarstwa/

Przystanek nr 4

Teraz warto wstąpić do nowoczesnego _  _  _  _  _  _  _   (rolnika)
20                    13   2

Właściciela nie jednego ciągnika, 

wielkiej tytoniu plantacji, 

ogromnych suszarni, 

sadu leszczynowego. 

I jeszcze wiele tu dobra innego !
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Przystanek nr 5 (opis)

Przy skrzyżowaniu dróg, wśród pól 
stoi polnych stoi zadbana, duża 
kapliczka domkowa poświęcona 
Matce Bożej. 
Pochodzi prawdopodobnie z 1918 
roku. Jej fundatorem był Jan 
Puchacz, właściciel tych pól. 
Obecnie właścicielem tej działki 
jest Henryk Woźniak. Przy tej 
kapliczce latem członkinie kółka 
różańcowego odmawiają różaniec i 
śpiewają maryjne pieśni, w maju 
odbywają się majówki.  

/Na podst. „Kapliczki i krzyże Ostrowa 
Lubelskiego i okolic”/

Przystanek nr 5

Stąd w stronę lasu się udajemy 

Przy białej _ _ _ _ _ _ _ _ _ się zatrzymujemy. (kapliczce)

8 15

BO TO MIEJSCE JEST MAGICZNE

I HISTORYCZNE. 

Przystanek nr 6 (opis)
Na południe od Kolonii Kaznów              

w Nadleśnictwie Lubartów leży las 
mieszany zw. Brzostowskim. Wśród 
drzew iglastych dominują sosny i świerki. 
Drzewa liściaste to: dęby, brzozy, klony, 
jesiony. Wczesną wiosną kwitły tu 
dywany zawilców. 
Najokazalej prezentują się dęby. Dwa 
spośród nich zostały wpisane do rejestru 
pomników przyrody w woj.. lubelskim w 
1987 roku. Są to dęby szypułkowe o 
obwodzie pni 380 cm i 360cm. W 
obecnej chwili są już w złym stanie. 
Jeden z nich został powalony podczas 
tegorocznej, wiosennej wichury. 
Niemniej okazale prezentują się też inne 
dęby, staraliśmy się znaleźć największe. 
Dwa stojące obok siebie miały w 
obwodzie (na wys. ok. 1 m) 303 cm i 
320cm. Ich wiek określiliśmy na ponad 
100 lat! 
bip.lublin.rdos.gov.pl
http://www.gridw.pl

Przystanek nr 6

Dalej na południe podążamy, 

300 m przed seledynowym domem 

w lewo skręconym.

Następnie pytamy o posiadłość leśniczego.

Przez jego gospodarstwo w las wchodzimy. 

Tutaj kaznowskie pomniki przyrody się znajdują
To _ _ _ _  wiekowe . (dęby)

21          

Można też tutaj zobaczyć 

łosia, sarny, a wieczorem sowę. 
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Przystanek nr 7 i 8 (opis)

Naszą wieś polubiły bociany. 
Od dawna obserwujemy ich 
rodzinne życie w gniazdach. 

W tym roku naliczyliśmy 6 
gniazd, w których zamieszkały 
bocianie pary. Pięć z nich 
zamieszkało na słupach 
energetycznych,             w 
specjalnych platformach 
umieszczonych tam przez 
elektryków. Jedna  rodzina 
bociania swoje gniazdo 
zbudowała na ceglanym słupie          
z rozebranej stodoły.

Przystanek nr 7 i 8

Wracamy do leśniczego i dalej idziemy wśród pól i łąk, 

kierujemy się ku głównej drodze, szukamy aut w oddali.

Czujemy się w skowronkach cali 

Gdy do drogi głównej docieramy, w prawo skręćmy, 

a potem w pierwszą w lewo.

Teraz szlakiem tych podążymy 

Co nie spędzają u nas zimy. 

Zamiłowanie do żab mu się przypisuje, 

choć on w myszach raczej gustuje!

Jeden dom jego masz na starej stodole, 

drugi za stawami, reszta na słupach.

_ _ _ _ _ _ _ (bociany)

18

Przystanek nr 9 (opis)
W Kaznowie mamy swój własny 

zespół ludowy „Kaznowianki”. Zespół 
powstał w 2003 r.  z inicjatywy Pani 
dyrektor Marty Szklarczyk. Należy 
do niego: Katarzyna Sowa, Anna 
Kaznowska, Mirosława Bobrek, 
Jolanta Janicka, Ewa Rugała, 
Krystyna Ostrowska i uczennice 
Wiktoria Kaznowska oraz Ina 
Rugała. Kierownikiem artystycznym 
jest niezmiennie od 12 lat Pan 
Tadeusz Poździk, który 
profesjonalnie opracowuje utwory 
oraz przygotowuje i wspiera 
śpiewające akompaniamentem.

(Na podst. publikacji „90-lecie szkolnictwa w 
Kaznowie. 50 lat Szkoły Podstawowej 1963 -
2013”)

Przystanek nr 9 - Meta

Jeśli już wszystkie hasła sumiennie wpisałeś,

śmiało podążaj tam, gdzie wędrówkę rozpoczynałeś.

Odpocznij spokojnie, śpiewu 
zespołu _ _ _ _ _ _ _ _    (ludowego)

14                      19

„Kaznowianki” słuchając

i miejsca wędrówki 

czule wspominając.
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Hasło

15   16  17    18   19   20    21   22

7       8               9      10   11     12  13  14

1       2         3       4       5         6
Ścieżkę dydaktyczną „Z bocianami po 

Kaznowie” opracowali uczniowie klas             
IV – VI Szkoły Podstawowej w Kaznowie               

i Rozkopaczewie uczestniczący                        
w projekcie 

„Misja Przyroda - Zielone Szkoły         
w Parkach Narodowych”

Kaznów, 11 kwietnia 2015r.


