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„Wsi spokojna,

wsi wesoła…”

Długość trasy: 18 km

Czas przebycia trasy: 5 godz.

Środek lokomocji: pieszo

Jesienna przygoda!

Mapa trasy OPIS TRASY 
Prezentacja przedstawia ciekawą trasę możliwą do przejścia dla osób w każdym wieku.  Wejście na 
ścieżkę zlokalizowane jest przy Zespole Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach. Wychodzimy ze 
szkoły na drogę i bezpiecznym 2,5 kilometrowym odcinkiem, dochodzimy do domu Samopomocy w 
Zalesiu. Tu skręcamy w lewo i wchodzimy do lasu, aby po kilkunastu minutach marszu wyjść przy 
maszcie telekomunikacyjnym, za którym w dole widoczna jest stadnina koni. Skręcamy w prawo, 
idziemy prosto,  następnie  znowu w prawo i dochodzimy do Kocowa. Po 5 min. przerwie wracamy 
się do wieży i idziemy do stadniny koni. Znów wracamy się do przekaźnika i skręcamy w lewo. 
Dochodzimy do prowizorycznej krzyżówki i skręcamy w lewo, mijamy prywatny lasek, w którym jest 
małe jeziorko. Za laskiem skręcamy w lewo i idziemy pod dość stromą górkę. Wychodzimy i ukazuje 
nam się widok z Teresina. Po kilku minutach przerwy idziemy w dół i dochodzimy do lasu. Idziemy 
wzdłuż lasu i wchodzimy na drogę asfaltową, idziemy prosto. Po drodze mijamy trzy kapliczki nowej i 
starej budowy. Gdy zejdziemy z góry skręcamy w prawo. Mijamy dwa stawy i wchodzimy na pola. 
Skręcamy w lewo idziemy prosto i znów skręcamy w prawo. 300m później skręcamy w lewo, idziemy 
długim prostym odcinkiem i dochodzimy do krzyża ,,Zadworem”. Kierujemy się prosto,  przy końcu 
drogi skręcamy w prawo i mamy przed sobą piękny Dwór. Tam kończy się nasza przygoda. Zmęczeni 
ale radośni wracamy do domów. 
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PAMIĄTKOWA TABLICA PŁK. WOJCIECHA 
SZCZEPAŃSKIEGO 

 PUŁKOWNIK WOJCIECH SZCZEPAŃSKI – URODZONY W ŻURAWICZKACH W 
1914 R. SYN JANA I ZOFII Z DOMU KUREK. UCZESTNIK WALK O WOLNOŚĆ 
I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI W II WOJNIE ŚWIATOWEJ, OBROŃCA KRESÓW 

WSCHODNICH RZECZPOSPOLITEJ PRZED ARMIĄ CZERWONĄ WE 
WRZEŚNIU 1939 R. KOMENDANT JAROSŁAWSKIEGO OBWODU ARMII 
KRAJOWEJ, PSEUDONIM „JULIAN”, DOWÓDCA AKCJI „BURZA” TEGO 
OBWODU W LATACH 1946 – 1947. PRZEŚLADOWANY PRZEZ REŻIM 

KOMUNISTYCZNY: ARESZTOWANY PRZEZ UB. ODZNACZONY KRZYŻEM 
VIRTUTI MILITARI (NADANYM PRZEZ KAPITUŁĘ TEGO ORDERU W 

LONDYNIE), KRZYŻEM WALECZNYCH, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z 
MIECZAMI, KRZYŻEM AK, KRZYŻEM WIN, ORDEREM „POLSKA SWEMU 

OBROŃCY”, MEDALEM „ZA UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ 1939 r., 
MEDALEM ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI, KRZYŻEM PARTYZANCKIM. 

ZMARŁ W 1993 R. SPOCZYWA NA CMENTARZU W WÓLCE PĘKIŃSKIEJ.

RELIKT PARKU Z XVIII WIEKU. 

Przy Szkole Św. Brata Alberta w 
Żurawiczkach rośnie lipa z XVIII 
wieku. Drzewo jest w dobrym 
stanie i dodaje naszej szkole 
uroku.

KRZYŻ PRZY SZKOLE 

Powstał w początkach XX wieku. Krzyż 
został zniszczony podczas wichury, a 
wizerunek Pana Jezusa, który był z 
żeliwa połamał się. W 2004 roku 
został na nowo odbudowany.

DOM SAMOPOMOCY SPOŁECZNEJ 

Dom Samopomocy Społecznej w 
Zalesiu znajduje się na miejscu 
dawnej szkoły. Powstał 
10.01.2014r. i ma na celu pomoc 
starszym, samotnym osobom. 
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LAS

Na terenie Maćkówki i Zalesia 
rozciąga się wielki las mieszany. 

Znajdują się w nim drzewa iglaste 
jak i liściaste. Za czasów wojny 

znajdowały się tam okopy. 

KOCOWO

Legenda głosi, że na miejscu Kocowa stał kościół. 
Pewna para chciała się pobrać, lecz matka 
narzeczonej była temu przeciwna. Modliła się 
codziennie o to, aby się nie pobrali, ale oni zrobili 
przeciwnie. Podczas ślubu matka wypowiedziała 
słowa: „Niech się kościół pod wami zawali” i tak 
się stało. Po kościele zostały tylko stare dęby i 
kapliczka. 

STADNINA 

Po wyjściu z lasu możemy zobaczyć 
stadninę. Jest to własność 
mieszkańca Ożańska. Znajduje się 
w niej ok. 30 koni.

ŹRÓDEŁKO W PRYWATNYM LASKU

Krąży legenda, że pewnego 
człowieka bolał ząb. W 
poszukiwaniu sposobu na 
złagodzenie bólu napił się wody ze 
źródełka. Ku jego zdziwieniu ból 
zęba ustąpił.
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DAWNY FOLWARK…

W 1836 roku zamieszkiwał i gospodarzył tam Piotr 
Konwin-Kochanowski wraz z żoną Justyną. Jego 
majątek odziedziczył Henryk Lubomirski, który dla 
uczenia swojej żony Teresy Czartoryskiej nazwał 
,,Teresinem”.

ZAKOPANA STUDNIA SPRZED LAT

Wśród ludzi chodzą pogłoski, że 
koło lasu na Maćkówce jest 
zakopana studnia. Mówi się, że 
po wojnie została w niej 
schowana broń żołnierzy. 

DWÓR HRABIEGO

Na początku znajdowały się tam 
pola, później powstał tam dwór. 
Rządził nim Hrabia. Ludzie, którzy 
tam pracowali zamiast pieniędzy 
dostawali produkty spożywcze.

Pamięci Wielkiego 
Polaka Płk 
Wojciecha 

Szczepańskiego…

Mieliśmy Wojciecha, 
on odważny był, gdy 

wtargnęli wrodzy 
przemienił ich w pył.
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Mamy tutaj 
drzewo, lipą 
nazywane  w 
osiemnastym 
wieku, wyrosło 

nam same. 

Przy 
drodze 
krzyż 
widzimy i 
się przed 
nim 
modlimy. 

Gdy dużo 
czasu mamy 
Po ścieżkach 
nordic waking
hasamy. 

Przez Zalesie 
przechodzimy 
Dom Opieki 
widzimy. Ludzi 
pozdrawiamy i im 
pomagamy. 
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Teraz nadszedł dobry 
czas bo przed nami 

piękny las. Wkoło latają 
motyle,  gatunków 
roślin jest tyle… 

Dzięcioł w drzewo puka 
czego on tu szuka? 

Leczy drzewo aby rosło, 
zawsze zdrowe nie tylko 

wiosną.

Przechodząc 
obok kapliczki

słuchamy 
spokojnej 
muzyczki.

To skowronek 
śpiewa 

i chwałę Maryi 
rozbrzmiewa.

Za lasem 
dźwięk się 
niesie to 
stadnina 
jest przy 
lesie. 

Niedaleko 
Teresina 
bardzo piękna 
jest kraina, 
jest to lasek, 
stawek mały,  
w którym 
kaczki 
zamieszkały.
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Jeśli wpadnie 
Ci ktoś w oko 

Nie patrz 
głęboko lecz 

szeroko 

Gdy ząb Ci 
wypadnie

pij wodę ze 
źródła 

nieustannie…

Tam w dolinie echo 
dudni 

w zawalonej starej 
studni.

Najpierw wodę 

z niej czerpano, 
później broń 

przechowywano.

Gdy do szkoły 
wyruszamy 
chętnie nasz 
dwór 
podziwiamy. 

ŹRÓDŁO DANYCH

 Książka ,,100 lat Szkoły w Maćkówce”

 Książka ,,Gmina Zarzecze”

 Album „Krzyże i Kapliczki przydrożne”

 Opowieści mieszkańców Maćkówki 
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PREZENTACJE WYKONAŁY 

 W przygotowaniu pracy konkursowej wzięli 
udział wszyscy uczniowie- uczestnicy Zielonej 
Szkoły. Całość zebrały i opracowały:

 Klaudia Król

 Justyna Dyrkacz

 Aleksandra Rygiel

 Monika Marek 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.Nazwisko Płk Wojciecha..
2.Dawniej był tam folwark.
3.W nim woda, która uleczyła bolący ząb mężczyzny.
4. Najpierw nabierano z niej wodę, później przechowywano 
broń.
5. Typ lasu na  wyznaczonej trasie
6.Drzewo z XVIII w. stojące przy szkole
7.Zwierzęta znajdujące się w zagrodzie.
8. Powstała na miejscu zawalonego kościoła na Kocowie.

Hasło krzyżówki 
wskaże miejsce 
skarbu.


