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Nieodkryte szlaki
Ścieżka skarbów przyrody i kultury

Po Cierpiszu, Kraczkowej i kawałku Albigowej



Nieodkryte szlaki
Ścieżka skarbów przyrody i kultury

Po Cierpiszu, Kraczkowej i kawałku Albigowej

Długość ścieżki – 23,5 km.
Pieszo – 6 godz.
Rowerem – 2,5 godz.
TRASA
1.Wzgórze Magdaleny
2. Źródełko pod dębem
3. Zagroda z dzikami
4. Zimna Góra
5. Uchmanowy Las
6. Ruiny folwarku
7.Dąb szypułkowy – pomnik przyrody
8. Stadion
9. Dom Ludowy
10. Kościół pw. Św. Mikołaja Biskupa



Zabawę tę zacząć czas:

To wzgórze zna każdy z nas

Przystanąć tu należy w ciszy

Z modlitwą na ustach podziwiać piękno okolicy

Budynek za patronkę Marię _ _ _ _ _ _ _ _ _ ma

Kościółek ten to nasz start.



Obiekt 1    Kościół pw. Marii Magdaleny na wzgórzu Magdalenka, punkt 
widokowy na Pogórze Dynowskie, dolinę Wisłoka i Płaskowyż Kolbuszowski 







Spójrz teraz na wschód

Cierpisz małą wioską jest

Piękny _ _ _ _ _ Koralowy w nim 

Na jego końcu wielki dąb 

Nadstaw tam uszy i słuchaj

Źródełko szemrze malutkie

Swoje piosenki cichutkie



Obiekt 2    Źródełko pod 150 –letnim dębem, w tym roku sączy bardzo mało wody







Do Albigowej udać się czas

Możesz tam przejść przez las

Nie chcesz iść lasem,

To ścieżkami polnymi podążaj tymczasem

Leśniczówka malutka, za nią ogromny sad

Pośrodku sadu znajdziesz _ _ _ _ _ w zagrodzie

Bądź cicho i żyj z nimi w zgodzie

Może zobaczysz lochę z małymi

Gdy opiekuje się dziećmi swymi





Obiekt 3



Podziwiałeś już maleństwa w paski
Pora zobaczyć inne obrazki
Udajmy się na  zachód



Wzniesienie na południowym krańcu Kraczkowej
Zimną Górą zwą, tajemnice swoje ona ma 
_ _ _ _ _ tam zawsze w polach gna
W dawnych latach budynek Izby Sądowej tu stał
A wokół siebie pola dworskie miał
Tędy ludzie do kościoła i pracy chodzili 
A na pamiątkę tego Drogę Krzyżową postawili
Początek jej nad potokiem jest 
Który przepływa przez całą wieś
Potok Bielawka czyściutki taki 
Że nasi dziadkowie łowili 
w nim raki.



Obiekt 4

Na Zimnej Górze



Na zachodzie rośnie Uchmanowy Las

Tam odpocznij jakiś czas 

Spójrz jakie buki i graby

Zobacz mieszkańców leśnej murawy

Posłuchaj _ _ _ _ _ _ ptaszyny

Może wiewiórka wyjdzie z leszczyny



Obiekt 5    Urokliwy las należący do rodziny Uchmanów – miejsce spacerów i zabaw 

mieszkańców Kraczkowej i Cierpisza





Bobrowisko na skraju Uchmanowego Lasu





Odpoczęliście w lesie

Teraz historii się trochę dowiecie

Malowniczą _ _ _ _ _ _ na północ idź

Tam stary folwark pośrodku wsi

Dworek tu kiedyś Potockich stał

Bo hrabia ów ziemie dworskie miał

Rządcówka i piwnica w ruinie już strasznej

Obejrzeć je warto jednakże



Obiekt 6







Ruiny te w malowniczej oprawie znajdują się

Wiekowe dęby szypułkowe otaczają je

W wielkich koronach tych drzew 

wiatr szeleści dawne opowieści

Jeden z nich to _ _ _ _ _ _ przyrody

Wysoki na 18 metrów on

A żeby go objąć zabraknie rąk



Obiekt 7 
Dąb szypułkowy 
- pomnik  
przyrody





Takich pomników przyrody 

w Kraczkowej mamy jeszcze dwa:

To 170 – letnia szerokolistna lipa

I dąb szypułkowy co ma 340 lat



Na północ udajmy się

Stamtąd widać całą wieś 

Widać szkołę, domy i _ _ _ _

Spójrz jak pięknie jest dokoła

Tam jest wzgórze Magdalenka

Tu skacze zając i sarenka 

Dołem rozciąga się panorama Wisłoka

To piękno dla naszego oka









Udajmy się na północ 

Tam na zielonej murawie 

Czarni biegają po trawie

Kibicujemy im od 65 lat

Wygrywają mecze nam

Obiekt 8





Tuż obok dom ludowy mieści się 

Tam kulturowe życie Kraczkowian toczy się

Koło _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wiejskich

przysmakami nas częstuje

Obiekt 9



Patrii trenerka rytm dyktuje

Zespół ten tańczy tańce _ _ _ _ _ _ 

Podziwiać możemy ich stroje kolorowe



W soboty Contrast spotyka się 

Hip – hop zatańczyć chce

Dziewczyny robią gwiazdy, szpagaty i świece

W ich układach bajkę znajdziecie.



Chór Nicolaus sławny jest przecie

Ze swoimi pieśniami jeździ po całym świecie

Orkiestra kameralna towarzyszy mu 

Soliści _ _ _ _ _ _ _ _ nie szczędząc tchu



Wycieczkę naszą zakończyć już czas

Ostatni jej punkt to kościół nasz

Stoi tutaj ponad 100 lat

W stylu neogotyckim jest zbudowany 

Przepiękne ma kolumny i ściany

Święty Mikołaj _ _ _ _ _ _  patronuje mu 

Czcimy w nim także św. Jana Pawła II

Wiele łask dostajemy od niego



Obiekt 10



My tę okolicę znamy 

I z całego serca ją kochamy

Jak najszybciej przyjeżdżajcie 

Naszą wioskę podziwiajcie

Każdy ją oglądać może

Pięknie jest o każdej porze



Wiosna



Lato



Jesień



Zima



8 ↑↑ 2 km

Udajmy się na północ 

Tam na zielonej murawie 

Czarni biegają po trawie               

Kibicujemy im od 65 lat          

Wygrywają mecze nam       

9  ←← 1 km

Tuż obok dom ludowy mieści się 
Tam kulturowe życie Kraczkowian toczy się
Koło _ _ _ _ _ _ ₉_ _ _  Wiejskich
przysmakami nas częstuje            

Patrii trenerka rytm dyktuje

Zespół ten tańczy tańce _ _ ₁₂_ _ _ _

Podziwiać możemy ich stroje kolorowe

W soboty Contrast spotyka się 

Hip – hop zatańczyć chce

Dziewczyny robią gwiazdy,

szpagaty i świece

W ich układach bajkę znajdziecie

Chór Nicolaus sławny jest przecie

Ze swoimi pieśniami jeździ po całym świecie

Orkiestra kameralna towarzyszy mu 

Soliści _ _ _ _ _ _ ₄_ _ nie szczędząc tchu

10 ↗↗ 0,5 km

Wycieczkę naszą zakończyć już czas

Ostatni jej punkt to kościół nasz

Stoi tutaj ponad 100 lat

W stylu neogotyckim jest zbudowany 

Przepiękne ma kolumny i ściany

Święty Mikołaj _ _ _ _ _ ₆_  patronuje mu 

Czcimy w nim także św. Jana Pawła II

Wiele łask dostajemy od niego.

Miejsce na pieczęć zwycięzcy

My tę okolicę znamy 

I z całego serca ją kochamy

Jak najszybciej przyjeżdżajcie 

Naszą wioskę podziwiajcie

Każdy ją oglądać może

Pięknie jest o każdej porze

Opracowanie:

Uczestnicy Misji Przyroda – Zielone Szkoły

w Parkach Narodowych

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

http://zskraczkowa.edupage.org/

Nieodkryte szlaki

Ścieżka skarbów przyrody 
i kultury

PO  CIERPISZU, KRACZKOWEJ
I  KAWAŁKU  ALBIGOWEJ

Na Podkarpaciu na południe od drogi E4 
między Łańcutem a Rzeszowem jest nasz 

skrawek świata. Zapraszamy!

Długość ścieżki – 23,5 km.
Pieszo – 6 godz. Rowerem – 2,5 godz.
START - Wzgórze Magdaleny

1
Zabawę tę zacząć czas:                
To wzgórze zna każdy z nas
Przystanąć tu należy w ciszy
Z modlitwą na ustach podziwiać piękno okolicy
Budynek za patronkę 
Marię  ₁_ _ _ _ ₅_ _ _ _ _ ma
Kościółek ten to nasz start

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13



2  →→ 5km.
Spójrz teraz na wschód
Cierpisz małą wioską jest
Piękny ₃_₈ _ _ _ _ Koralowy w nim 
Na jego końcu wielki dąb 
Nadstaw tam uszy i słuchaj
Źródełko szemrze malutkie      
Swoje piosenki cichutkie

3 ↗↗ 9 km.
Do Albigowej udać się czas

Możesz tam przejść przez las
Nie chcesz iść lasem,
To ścieżkami polnymi podążaj tymczasem
Leśniczówka malutka, 
za nią ogromny sad
Pośrodku sadu znajdziesz _ _ ₂_ _ _ 
w zagrodzie
Bądź cicho i żyj z nimi w zgodzie
Może zobaczysz lochę z małymi
Gdy opiekuje się dziećmi swymi

Podziwiałeś już maleństwa w paski

Pora zobaczyć inne obrazki

Udajmy się na zachód

4 ←← 3 km.
Wzniesienie na południowym krańcu 
Kraczkowej Zimną Górą zwą,
tajemnice swoje ona ma, 
_ _ _ _ ₁₀_ tam zawsze w polach gna

W dawnych latach budynek
Izby Sądowej tu stał

A wokół siebie pola dworskie miał
Tędy ludzie do kościoła i pracy chodzili 
A na pamiątkę tego Drogę Krzyżową postawili
Początek jej nad potokiem jest 
Który przepływa przez całą wieś
Potok Bielawka czyściutki taki 
Że nasi dziadkowie łowili w nim raki.

5 ←← 1,5 km.

Na zachodzie rośnie Uchmanowy Las

Tam odpocznij jakiś czas 

Spójrz jakie buki i graby

Zobacz mieszkańców leśnej murawy

Posłuchaj _ _ _ _ _ _  ptaszyny

Może wiewiórka wyjdzie z leszczyny

6 ↑↑ 1,5 km.

Odpoczęliście w lesie

Teraz historii się trochę dowiecie

Malowniczą _ ₇_ _ _ _ _ na północ idź

Tam stary folwark pośrodku wsi

Dworek tu kiedyś Potockich stał

Bo hrabia ów ziemie dworskie miał

Rządcówka i piwnica w ruinie już strasznej

Obejrzeć je warto jednakże

7 ↔↕ 

Ruiny te w malowniczej oprawie znajdują się

Wiekowe dęby szypułkowe otaczają je

W wielkich koronach tych drzew 

wiatr szeleści dawne opowieści

Jeden z nich to _ ₁₁_ _ _ _ _ przyrody

Wysoki na 18 metrów on

A żeby go objąć zabraknie rąk

Takich pomników przyrody 

w Kraczkowej mamy jeszcze dwa:

To 170 – letnia szerokolistna lipa

I dąb szypułkowy co ma 340 lat

↑↑

Na północ udajmy się

Stamtąd widać całą wieś

Widać szkołę, domy i  _ _ _ ₁₃_

Spójrz jak pięknie jest dokoła

Tam jest wzgórze Magdalenka

Tu skacze zając i sarenka 

Dołem rozciąga się panorama Wisłoka

To piękno dla naszego oka



Prezentację opracowali uczniowie
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Kraczkowej

uczestniczący w realizacji projektu 
Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

po wspaniałej przygodzie
w Magurskim Parku Narodowym 
12 – 16 października 2015 roku

Tekst - Kinga Szmuc

Opracowanie graficzne, zdjęcia- Mikołaj Szmuc

Justyna Dubiel     Aleksandra Kuźniar       Gabriela Lech     
Gabriela Szydełko             Klaudia Tereszkiewicz

Amelia Trojnar Jan Gołąb    Ernest Jamuła Bartłomiej Kogut
Piotr Kucaba     Patryk Michałek    Michał Siłka Konrad Szmuc

Paweł Skomra Karolina Maternia Jakub Bem    Dawid Kielar             
Monika Michna oraz pozostali uczestnicy  Zielonej Szkoły     

Opiekun Halina Magoń



Tekst i grafika:

- materiały własne

- www.gminalancut.pl

- www.powiat-lancut.com.p

- www.lancut.pl

- www.google.pl/maps

Kraczkowa  2015  




