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Skarby naszej małej ojczyzny
Mapa ścieżki

Orientacyjna długość ścieżki – 8 km.
Orientacyjny czas przebycia ścieżki – 4 godz.

Jadąc od Strzyżowa rozglądaj się bacznie, bo 

kiedy w prawo popatrzysz ujrzysz 

Najświętszą Matkę.

Wysiądź na pierwszym przystanku w Grodzisku!

Przystanek 1

Przy drodze stoi kapliczka piękna i dostojna. Dwie wojny 
przetrwała i do dziś swą świetność zachowała.
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Najstarsza kapliczka w Grodzisku

Kapliczka wybudowana w 1861 roku przez p. Sebastiana 
Strzępka. Wykuta z piaskowca, podzielona na dwie części. W 
górnej części znajduje się figurka Pana Jezusa Frasobliwego, w 
dolnej figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kapliczka jest 
postawiona za doznane łaski. W maju odbywają się tam 
nabożeństwa ku czci NMP

Przystanek 2
Od kapliczki przejdź 200 kroków na NE.

Dom wśród drzew przepiękny stoi. Tam mistrzyni haft 
dzierga i zaprasza wszystkich gości.

Dorota Rzeźnikiewicz-Stawarz 
mistrz koronkarstwa i haftu

Panią Dorotę interesują głównie różne techniki haftu, 
koronkarstwa. Wśród jej prac znajdują się:

• obrazy wykonane techniką haftu krzyżykowego,

• Haftowane elementy strojów ludowych (chusty, zapaski, 
koszule),

• obrazy igłą malowane, 

• serwety Richelieu,

• koronki: frywolitki, teneryfowe, renesansowe, szydełkowe, 
klockowe oraz igłowe.

Przystanek 3

Wróć do przystanku i w kierunku E swe kroki skieruj idąc ok. 2,5 km na 

południu łąka dzika się rozpościera.

Kwitnie, pachnie, dech zapiera – kwiaty, wierzby znajdziesz, 
trzmiela i motyla i „konika”. 
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Usiądź wieczorem na łące wsłuchaj się w piękno grające. Ten kto tę muzykę zna 
często wie kto ją gra.

Żółty pasek w czarnym ciele to są właśnie nasze trzmiele.

Co to jest? Kolorowe skrzydła ma wszystkim ludziom radość da.

Przystanek 4

Teraz skieruj się w kierunku N i przejdź ok. 50 kroków.

Krzyż na dachu wielu świętych, jego rozmiar niepojęty.

Nowy kościół
Stary kościół

Kościół Parafialny w Grodzisku

Pierwsze wzmianki o kościele sięgają 1928 r. 

Parafię erygowano w 1934 r. Powstała ona z podziału parafii Dobrzechów. 
Kościółek po modernizacji (przecięciu od dach po fundamenty, rozsunięciu i 
wbudowaniu dwóch kaplic) służył parafii 25 lat. Prace przy budowie obecnej 
świątyni, według projektu architekta Wawrzyńca Dajczaka z Jarosławia 
rozpoczęto 12.05.1956 r.

Poświęcenie kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP dokonał bp 
Stanisław Jakiel w dn. 13.11.1959 r.

Przystanek 5
Następnie kieruj się na SW, przejdź 50 kroków. W kierunku N rozciąga się kamienista 

droga, przejdź 750 kroków. Znajdziesz się przy krzyżu, teraz skręć na E i przejdź ok. 

300 kroków. Przed sobą masz las.

Piękne drzewo w tym lesie rośnie,

nie jest tu mowa o sośnie,

lecz o buku tu mówimy,

na widok jego wielkości się dziwimy.
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Przystanek 6
Wychodząc z lasu udaj się na kierunek E. Idź około1 km Dojdziesz do kapliczki.

Przydrożne kapliczki wszyscy podziwiają i o Panu Bogu nam 
przypominają. Piękny budynek przy drodze stoi w środku 
figura Matki Bożej.

Zabytkowa kapliczka w Zawadce

Została wzniesiona w pierwszej połowie XIX w., w kształcie 
prostokąta. Drzwi wykonane były z drewna, szczyt kapliczki z trzema 
wnękami zdobiły rzeźby ludowe, które wymieniono na figurki gipsowe: Św. 
Katarzyny i Św. Józefa z Dzieciątkiem. Ponad figurkami wisiał krzyż z 
wizerunkiem Pana Jezusa. Ołtarz zrobiony w stylu rokoko pochodzący z 
drugiej połowy XIX w., trochę zdekompletowany. Figurka Matki Bożej z 
Dzieciątkiem była ubierana w zależności od roku liturgicznego. W okresie 
wiosenno-jesiennym kapliczkę otwierano by mieszkańcy wioski w wolnych 
chwilach mogli się modlić. Ludzie śpiewali Litanie Loretańskie oraz pieśni 
maryjne. Figurka jednak została skradziona, na jej miejsce postawiono 
figurkę gipsową Matki Bożej Niepokalanej. W 1995 roku wybudowano na 
miejscu starej kapliczki nową, mniejszą kapliczkę, która stoi do dzisiaj.

Przystanek 7

Od kapliczki idź w kierunku E ok. 750 m dojdziesz do przystanku 7.

Co to jest? Mieli i się weseli.

W starym młynie

Młyn powstał w 1962 roku. Niegdyś skupiał wokół siebie życie wsi. 
Każde gospodarstwo było uzależnione od jego funkcjonowania. Ma on 
klasyczną trzykondygnacyjną budowę. Na samym dole część napędowa z 
umieszczonym tam silnikiem. Stamtąd poprzez system kół, wałów i pasów 
napęd jest przenoszony na kolejne elementy urządzenia. Dzięki temu działały 
odsiewacze umieszczone na ostatnim piętrze oraz „serce młyna” – walce. 
Młyn mogła obsługiwać jedna osoba. Dziś choć w pełni sprawny, pełni funkcję 
atrakcji turystycznej. Odwiedzają go turyści, którzy w swych wędrówkach po 
pogórzu strzyżowsko-dynowskim zaglądają w tę okolicę.
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Przystanek 8

W dalszej wędrówce kieruj się na SE. Przejdź 500 m. , dojdziesz do 
charakterystycznego miejsca.

Gryzie drzewa żółtymi zębami, jest to drwal nad drwalami.
Bóbr gatunek ziemno-wodnego gryzonia z rodziny 
bobrkowatych. Uważa się go za największego gryzonia . Masa 
ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg a długość ciała do 
110 cm.  Jest zwierzęciem terytorialnym, rodzinnym i 
zasadniczo monogamiczny. Wiedzie nocny tryb życia. Może 
przebywać pod wodą do 15 min. Jest zwierzęciem 
przystosowującym środowisko do swojego życia

Przystanek 9

Kieruj się na NE, przejdź ok..400 m. Następnie udaj się w kierunku E ok.2 km dojdziesz 
do lasu - Duża Debrza. Tutaj mieszka ciekawe zwierzątko.

Czarna w żółte plamy już ją dobrze znamy.
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• Salamandra plamista – gatunek płaza ogoniastego z 
rodziny salamandrowatych o charakterystycznym 
wyglądzie i szerokim zasięgu występowania. Podlega 
ona ścisłej ochronie gatunkowej, jako gatunek 
wymagający ochrony czynnej.

• Zwierzę to prowadzi lądowy tryb życia. Siedliska 
dorosłych płazów nie ograniczają się do miejsc, w 
których występuje woda; można je spotkać w 
wilgotnych lasach liściastych, mieszanych, a rzadziej 
iglastych, na polanach, w obrębie skalistych zboczy, w 
buszu, a nawet na obszarach rolniczych i dolinach ze 
strumieniami. 

Kierując się na południe przejdź las. Dojdziesz do polnej 
drogi, która doprowadzi cię do głównej drogi. Stąd 
masz 500 kroków do przystanku, z którego rozpocząłeś 
wędrówkę.

Teraz możesz rozwiązać w nagrodę rebus i krzyżówkę.

Krzyżówka Literatura:

• St. Dędor –m „Zarys dziejów Parafii w Grodzisku pod 
wezwaniem Niepokalanego serca NMP”

• Ks. J Wolak, J.J. Fąfara, A.Cynkarz, S.Tulik – „Strzyżów i okolice”

• W. Plezia - „Zawadka – szkice do portretu wsi”.

• Zdjęcia i opisy uczniowie zielonej szkoły z SP – Grodzisko.


