
 

 

 

 

 

Trasa questu zaczyna się przed Remizą OSP. 

Dystans 8 km. 

Czas przejazdu rowerem: 2 godz. 

Czas pieszej wędrówki: 5 godz. 

 

1. 

Jaworek to nazwa wsi wiele razy zmieniana, 

W 1563 roku ostatecznie od nazwy drzewa nadana. 

2. 

 Zapraszam na pielgrzymkę po Jaworku. 

Wiele wyznao w jednym worku. 

Wspólne życie tutaj wiodą, 

I się cieszą Twą przygodą. 

O kapliczki wspólnie dbają 

I wszystkich serdecznie witają. 

3. 

Po lewej stronie masz remizę OSP. 

Przed Tobą 500 metrów prosto. 

Na rozstaju polnych dróg 

Czeka na Ciebie dobry Bóg. 

 

4. 

Napis na krzyżu brzmi: 

„Boże Błogosław Pracy Naszej 

Jaworek 11.11.1930” 

To najstarszy zabytek we wsi naszej. 

 

 

 

JAWORKOWE KAPLICZKI 



5. 

Skrędcie w prawo, w brzozowy las, 

Za 600 metrów powita Was 

Kapliczka biała, z cegieł zbudowana. 

Zmęczyłeś się, to przyklęknij na kolana, 

Pod głazem karta będzie schowana. 

6. 

 

Teraz w prawo, turysto trzcigodny, 

Za 400 metrów będzie obiekt wodny, 

Stawy były niegdyś dziedziców, 

Antoniego (ojca) i Antoniego ( syna) Margiewiczów. 

W 1820 Hryniewiczów  była nasza wieś, 

Pochodzących z litewskiej szlachty  gdzieś. 

Do 1912 Jaworek to własnośd  Tabora Antoniego- 

Warszawskiego posiadacza  fabryki zapałek miłego. 

W Wierzbnie został pochowany, 

Jego pomnik zawsze zadbany. 

Syn Margiewicz-lekarz, żołnierz zawodowy, 

Szanujący chłopów, ostatni dziedzic jaworkowy. 

Po II wojnie, aby mu paostwo majątku nie zabrało 

Rozsprzedał go  chłopom , jednym dużo, drugim mało. 

Kogo na ile było stad, ten tyle kupid mógł, 

Ważne, że nie zakradł się  tu żaden  wróg. 

Prosił, by pałac przeznaczyd na czyny społeczne, 

Klub, ośrodek, na rzeczy pamiątki wieczne. 

Ludzie nie posłuchali, szybko zburzyli, 

Cegłę po cegle ciągle  stamtąd taszczyli. 

 

  

 

7. 

Teraz w lewo przejśd  800 metrów to twoja rola, 

Dojdziesz do granicy Margiewiczowego pola. 

Na rozstaju dróg 



Kazimierzów-Majdan-Zimnowoda 

Stoi następna kapliczka-już niemłoda. 

Knajpa tu kiedyś stała. 

Tu kooczyły się pola dworskie, 

A zaczynały chłopskie. 

Karczmę ludzie rozebrali 

Margiewicz powiedział tak: 

„ zróbcie tu jakiś znak”. 

Ludzie długo nad tym dumali, 

Na pamiątkę karczmy 

Kapliczkę zbudowali. 

 

 

8. 

Teraz wracasz do wsi drogą polną, 

Mijasz znów staw, ziemię rolną. 

Przed Tobą kamienny krzyż wyrasta, 

To początek naszego miasta. 

( znaczy  wsi) 

Udaj się na lewo, 

Przed Tobą droga niespotykana, 

Kamienie ludzie kładli na kolanach. 

Gdzie jest jeszcze taki bruk? 

W Polsce nie ma już takich dróg. 

Domy drewniane tu oglądamy, 

Dawnej architektury trochę  tu mamy. 

 

Zadanie: na 400 metrowej trasie od kamiennego krzyża do kapliczki znajdź               

3 krzyże mniejsze krzyże 

9. 

Pośrodku kapliczka niespotykana, 

Z cegieł przez ludzi wymurowana. 

Skryd się w niej każdy może, 

I chwalid Boga o każdej porze. 

Ukryta karta dalej Ci pomoże. 



 

 

10. 

 

Teraz  prosto, znajdź dom 33, 

I za nim w lewo idź, 

Podziwiaj łąki, lasy i pola, 

Sprawdź, czy rośnie tu topola? 

A może jawor zobaczyd Ci się uda? 

Ta przygoda to nie nuda. 

Przed tobą droga daleka, 

1200 metrów na ciebie czeka.  

Tam są granice 2 parafii, 

Tam dawno temu biskup trafił. 

Margiewicz pieniądze zostawił, 

I kapliczkę ludziom sprawił. 

 

11. 

Drogi Turysto! 

Do wsi musisz powrócid, 

I w lewą stronę zawrócid. 

jeśli w dobrą godzinę przybędziesz, 

W naszym sklepie napój zdobędziesz. 

Gdy już pragnienie swe zaspokoisz, 

 za 400 metrów kapliczka brązowa stoi. 

Po drodze, po lewej maleoka, 

W ogródeczku ukryta Panienka. 

 

12. 

 

Teraz wród do początku swej drogi, 

Obok ośrodek, wejdź w jego progi. 

Tu Margiewicza wola została spełniona, 

W czynie społecznym szkoła postawiona. 

„Tysiąc szkół na tysiąclecie paostwa polskiego”, 



W 1965 powstał budynek, według programu tego. 

 

Do kooca zbliża się Twa przygoda, 

Tu na Ciebie czeka nagroda. 

13 

Jeśli znasz liczbę krzyży i kapliczek, 

To pysznej kawy dostaniesz łyczek. 

Swą odpowiedź przez domofon zgłoś, 

A kawę przyniesie Ci sympatyczny ktoś. 

 

 

14 

14 fajnych punktów Quest nasz ma. 

I …… krzyży i kapliczek Jaworek ma. 

 

My się Tobą żegnamy- zwycięstwa gratulujemy, 

I za wspólną trasę po naszej wsi dziękujemy. 

 

 

 

 

 

 


