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Trasa naszej wyprawy 
przyrodniczo – kulturowej.

Charakterystyka trasy:

 całkowita długość trasy: 16 km
 czas: ok. 4 godzin
 środek lokomocji: rower

Stanowisko I
Broszkowice – próg wodny na rzece Sole.

Broszkowice - wieś położona w widłach Wisły i Soły. Większość 
jej obszaru obejmują łąki, pastwiska i nadbrzeżne zarośla 
łęgowe.

Znajdź miejsce spotkania – początek trasy.
Postawili ludzie tamę
I zrobili w Sole zamęt
Zobacz tamę tę zawczasu –
Rusz do łęgowego lasu.

Zadanie 1
W lesie łęgowym znajdź trzy charakterystyczne dla niego
rośliny oraz przedstawiciela kręgowców. Skorzystaj z klucza
do oznaczania roślin i atlasu zwierząt.

ROŚLINY ZWIERZĘTA

Zadanie 2
Zmierz temperaturę wody w Sole.
Postaraj się określić prędkość z jaką płynie rzeka.

Soła

temperatura wody

prędkość
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Kolejne spotkanie przy stanowisku nr 2 - Babice

Jest taka figura w środku naszej wioski
Do której przychodzą wierni ludzie –
A obok dwa mostki.

Stanowisko II – Babice

Babice - wieś położona na prawym brzegu Wisły 
naprzeciw ujścia do niej Przemszy. Od Soły oddzielona 
wąskim pasem terenu należącego obecnie do 
Oświęcimia (kiedyś były to tzw. błonia należące do 
Babic). Od południa nadwiślańskie tereny stanowią 
przeważnie łąki i pastwiska pocięte starymi korytami 
Wisły tzw. wiśliskami.

Zadanie 3

Przyjrzyj się figurze i wykonaj krótki opis figury.

Wyszukaj informacje na temat św. Nepomucena.
Na podstawie zdobytych informacji wyjaśnij, dlaczego w tym miejscu 
postawiono jego figurę.

Opis figury św. Nepomucena – karta pracy
(skorzystaj z wiedzy zdobytej na języku polskim)

W drogę…

Kieruj się ul. Grunwaldzką w głąb wsi.
Przejedź ok. 100 metrów.

BRAWO!
Dotarłeś do kapliczki „Krzyż – Kalwaria”. W tym 
miejscu znajdowała się dawny cmentarz zmarłych na 
cholerę.
Wysłuchaj legendy o Babicach.

Legenda o babie, wrzecionie i Babicach
Dawno temu żyła pewna pogodna i pobożna kobieta, która kochała przyrodę.
Mieszkała w drewnianej chatce otoczonej pięknym ogrodem. Kobieta całymi
dniami uprawiała rośliny, które rosły dorodne wyróżniając się spośród innych
nietypowymi kształtami i kolorami. Po pracy kobieta siadała na ławeczce przed
chatką i podziwiała zachód słońca. Nad tarczą słoneczną unosiła się tęcza, którą
podtrzymywały dwa białe konie ze skrzydłami. Szczęśliwa ze swego życia modliła
się do św. Jana Nepomucena o ochronę przed żywiołami.
Pewnego dnia wybrała się na łąkę po nowe gatunki ziół. Oddaliła się daleko od
swojej chatki. Szukając drogi powrotnej zaszła na pole kukurydzy, gdzie usłyszała
szelest płynącej nieopodal rzeczki. Kiedy podeszła, by napić się krystalicznie czystej
wody ujrzała dziwny pręt wystający z wody. Wyłowiła go z rzeki i zastanawiając się
do czego służy obracający się wokół osi pręt, zasnęła zmęczona. Przyśnił jej się sen,
w który ludzie posługiwali się właśnie takim przyrządem. Rano ruszyła w dalszą
drogę. Przechodząc koło stawów zauważyła opary dziwnej mgły i wtedy jej pręt
zaczął się obracać i nawijać na pas białe pasma, aż utworzyły się nad nim dwa
stożki. Kobieta przypomniała sobie o pracujących we śnie ludziach i rozmyślając o
przyrządzie zaszła do domu. Nazwała pręt wrzecionem od wrzucenia do rzeki. By
zabarwić nitki zaczęła wyciskać z roślin soki. Praca tak ją pochłonęła , że nie
zauważyła, jak przy jej chatce wyrosły inne domostwa. Wieś nazwano na cześć
kobiety / baby Babice, a jej patronem został św. Jan Nepomucen. Babice do dnia
dzisiejszego mają w swoim herbie kobietę z wrzecionem.
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W drogę…

Przejeżdżamy do wsi Brzezinka.
Spotykamy się…

Dwie czarne tablice przy torze stoją –
Dziś już ludzie wysiedleń się nie boją.

Stanowisko III – Brzezinka

Brzezinka - wieś położona w rozległych widłach Wisły i Soły w 
centrum Doliny Wisły. Tereny te są płaskie i raczej podmokłe, 
w dużej części pokryte łąkami i lasami łęgowymi.

Zadanie 4

Podejdź do punktu informacji turystycznej.
Zapytaj z jakim wydarzeniem związane są tablice i dlaczego.

WYDARZENIA

PRZYCZYNY

SKUTKI

W drogę…

Przejeżdżamy do wsi Pławy.

Spotykamy się…

Czasem stoi, czasem leci
Mówią, że przynosi dzieci
Gniazdo na kominie buduje
I sadzą piórka smaruje.

Stanowisko IV – Pławy

Pławy - wieś leżąca między Brzezinką a Harmężami, 
kiedyś duża część wsi pokryta stawami, aktualnie 
pola uprawne, łąki i kępy zarośli.

Zadanie 5
Znajdź gniazdo bociana. Naszkicuj jego budowę. Po 
powrocie z wycieczki, znajdź informacje o bocianie 
czarnym.

szkic gniazda bocian czarny

W drogę…

Przejeżdżamy ulicą Pławianka w kierunku ulicy Tadeusza 
Borowskiego.

Spotykamy się w Harmężach…

Tam pałacyk był przed laty,
Dziś się uczą małolaty.
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Stanowisko V – Harmęże

Harmęże - wieś zachodnią częścią przylegająca do Wisły, leży w 
zachodniej części gminy, pokryta w większości stawami rybnymi (ponad 
20) latem ozdobionymi malowniczymi grzybieniami białych i żółtych 
nenufarów.

Zadanie 6
Policz, ile modrzewi znajduje się wokół szkoły.
Na podstawie starego dębu (park szkolny) wyznacz 
kierunki główne i pośrednie stron świata.
Korzystając ze zdobytych informacji z tablic w 
Brzezince i z informacji z tablicy na szkole w 
Harmężach, znajdź co może łączyć mieszkańców tych 
wsi.

W drogę…

Przejeżdżamy ulicą Tadeusza Borowskiego w kierunku 
ulicy Franciszkańskiej.

Spotykamy się w Harmężach…

Brzęczy pszczółka, leci pliszka
Do świętego od Franciszka

Stanowisko VI – Harmęże, Centrum św. Maksymiliana

Na terenie byłego podobozu KL Auschwitz - Harmense - w 
Harmężach, od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, 
zaczęło powstawać Centrum św. Maksymiliana kierowane 
przez Franciszkanów i Misjonarki Niepokalanej Ojca 
Kolbego.

Zadanie 7
W klasztorze znajduje się figurka Matki Bożej zza 
Drutów.
Dowiedz się:
o kto jest autorem rzeźby,
o z jakiego gatunku drewna została wykonana,
o do czego wykorzystywali ją więźniowie obozu 
Auschwitz – Birkenau?
o podaj inną nazwę  tej figurki.

autor rzeźby

gatunek drewna

inna nazwa

do czego wykorzystywali 
figurkę więźniowie
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W drogę…

Spotykamy się w Harmężach…

Tam, gdzie żaby kumkają,
A karpie swój domek mają,
Są groble wysokie
I ślepowron pilnuje je swym okiem.

Zadanie 8
A.
Zmierz temperaturę wody w stawie.
Zmierz prędkość, z jaką płynie woda.
Porównaj z temperaturą wody i prędkością rzeki Soły.
Zapisz wnioski.

B.
Zaobserwuj i nazwij roślinność, którą widzisz wokół stawu i w 

strefie otwartej toni.

C.
Zrób zdjęcie ślepowrona i odszukaj jego gniazda.

SOŁA STAW

TEMPERATURA 
WODY

PRĘDKOŚĆ

WNIOSKI

ROŚLINY
PRZYBRZEŻNE

ROŚLINY
OTWARTEJ TONI

W drogę…

Spotykamy się w Rajsku…

Za pałacem park rośnie,
Ptaki świergocą w nim radośnie.

W drogę…

Spotykamy się w Rajsku…

Za pałacem park rośnie,
Ptaki świergocą w nim radośnie.
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Stanowisko VII – Rajsko

Rajsko - wieś położona na lewobrzeżnej, 
terasowatej skarpie Soły.

W okresie okupacji wieś była w większości 
wysiedlona. W pałacu znajdował się przyobozowy 
Instytut Higieny, a na terenie wsi podobóz 
prowadzący gospodarstwo kwiatowe i warzywnicze 
obsługiwane przez więźniów ( ok. 60 ha. ). W 
komandzie tym pracowało niewolniczo ok. 150 
więźniarek różnej narodowości. Po wojnie 
powstała tu Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych.

Zadanie 9

Wybierz i opisz pięć gatunków drzew, które 
rosną w parku.
Skorzystaj z klucza.
Poszukaj trzech bezkręgowców i trzech 
kręgowców.
Policz, ile gniazd ptaków znajduje się w parku. 
Dowiedz się, do jakiego gatunku ptaków 
należą.

GATUNKI DRZEW

PRZEDSTAWICIELE
BEZKRĘGOWCÓW

PRZEDSTAWICIELE 
KRĘGOWCÓW

GNIAZDA PTAKÓW

W drogę…

Spotykamy się w Rajsku…
Przejedź ok. 200 metrów wzdłuż głównej drogi.

Tam żołnierze się nie bali,
Dzielnie oni wojowali,
Ludzie pomnik postawili
I to miejsce oznaczyli.

Dla upamiętnienia ponad 80 żołnierzy polskich, którzy 
polegli w bohaterskiej walce, postawiono w centrum wsi 
duży betonowy monument ze skrzydlatą Nike (projektu 
artystów plastyków z Bielska-Białej, Mieczysława 
Hańderka i Władysława Szostaka ). 

Zadanie 10

Dowiedz się, jakie wydarzenie upamiętnia 
pomnik.
Skorzystaj z tablic informacyjnych 
umieszczonych przy pomniku.
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Szkoła Podstawowa w Babicach

W tworzeniu prezentacji wykorzystano materiały 
z następujących źródeł:

http://pl.wikipedia.org
http://www.oswiecim-gmina.pl/pl
http://spbabice.edupage.org/


