МАРШРУТ №1
с. Волоське
Волоське - сел о, центр сіль ської р ади, розташоване на дво х пагорба х, в
9 км від райц ентру і залізничної ст анції Дер ажня. На північ ві д с ел а
містять ся в еликі зап аси зе рнистого камен ю, на захід - по клади піс ку.
Волоське багат е також на запаси глини та торфу.
Протягом своєї ві ковічної іс торії с е ло декіль ка разів міняло назву:
Шляхові Корич инці, Пі длісні Коричин ці, Волоські Корич инці, Волось ке ,
кожна з яких має власну іс торичну мин увщину.
Вперше с ело згад уєтьс я у грамоті 1440 року п ольського ко рол я
Владисла ва III, який пожалував його шляхтичу Іо ану, сину Міб сти із
Степон иков ець. За це Іоан забов'язував ся жити на По діллі і за хищати землі
від нападів та тар. У XVI ст. село нале ж ало Яз ловецьким, у XVIII ст. йог о
власниками бул и Лю бомир ські, зго дом
магнати Потоць кі.

Деражнянська земля тісно пов’язана з
життям та діяльністю народного месника
Устима Кармелюка.

У селі на місці загибелі Кармелюка в 1997
році відкрито пам’ятний знак та у сільській бібліотеці діє музей героя.

с. Слобідка – Шелехівська
Слобід ка-Ш елехів ська - село Я блунівсь кої сіль ської ради. Роз ташован е
з а 20 км в і д район н ог о цен тру та з ал і з н ичн ої стан ці ї Д ераж н я, н а
невеличком у паг орбі пона д річко ю Ріве ц ь.
Перші писемні відомо сті пр о село в ідносяться до 1555 р оку, хоча
ймовірно заснування Сл обід ки с ягає більш давнього часу. Історія с ела, як і
його назва, тісно пов'язана з сус іднім Шелехов им. Тривалий ча с Сл обід каШелехів ська була н евеличким по селенн ям, й почала р озроста тись лиш е у
другій пол. XIX ст. завдяки місцевим по міщикам.
На поча тку XX с т. вели кими зе млевласниками с. Сло бід ки Шелехів ської були: Анна Еразмівна Вакар-364 дес., др у жина генералмайора Феофані я Івановна Ісакова-430 дес., Михайло Олександ рови ч
Новицький-3 14 д ес. Лише Ф.Іса кова н е мала сад иби у селі, від давши сво ю
землю в оренду двор янину Вацлаву О кол ьському.

Нині Сло бідк а-Ш елех івс ька - в ідом е в о бла ст і та в Укра їн і с ело,
перш за вс е тим, що ту т д іє муз е й Анн и Ахм ато во ї т а з наход итьс я
гідрологічни й зап ов ідник „Кр ини чка" .

«Музей Анни Ахматової»
З історією краю нерозривно пов’язані імена
багатьох видатних людей. Серед них і класик
світової літератури Анна Ахматова. У Слобідці
– Шелехівській у 1989 році відкрито
літературно – меморіальний музей 100 річчя
від народження поетеси. Саме там похована
мати Анни. Музей розміщений у будинку, який
належав сестрі матері Анни Ахматової – Анні
Еразмівній Вакар.
Часто у маєтку гостювала мати поетеси –
Інна Еразмівна Горенко та неодноразово
відпочивала тут і сама Анна. Так у своєму
щоденнику вона писала : «Лето у тетки Вакар в
Шелехово, около станции Деражня..».

Згодом у 1922 році мати Анни Ахматової
сюди переїхала. Всі члени сімї Вакарів поховані на старому сільськом у
кладовищі, неподалік маєтку.
Щороку з нагоди дня народження
відомої поетеси
на
території музею
проводяться традиційні Ахматовські читання.
Люди
звідусіль
приїжджають
аб и
насолодитись чудовими творами видатної
письменниці.

Криничка «Святого Іллі»
За 1
кілометр від села знаходиться криничка з
чудодійною цілющою водою. Про виникнення «Святої
кринички» існує декілька легенд.
Одна з них розповідає, що на свято Іллі (2 серпня), над
селом по небу мчала вогняна колісниця, на якій їхав
пророк Ілля. Він кинув плащ і на тому місці, де той
плащ впав, завирувало джерело з чудодійною силою…
Вода мала гарний смак і лікувальні властивості. Люди з
найвіддаленіших куточків Поділля почали приїжджати
до джерела, щоб попити тієї диво води. Згодом пан, на
землі якого билось джерело, засипав криничку, оскільки
приїжджі толочили його посіви. Але через деякий час
джерело знову пробило собі хід і дотепер на цьому місці б’ється доброякісне
джерельце.

