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2015

GIMNAZJUM IM.POLSKICH 
NOBLISTÓW RZGOWIE

Idź z nami i Ty !

W Rzgowie Cystersi bytowali, 
Klasztor piękny wielki murowany posiadali.
Kiedy klasztor tak sobie stał,
Rzgów szlachecką wsią pozostał.
Kiedy  Niemcy kraj najechali, 
Getto dla Żydów tu zbudowali.
Teraz samorząd i administracja została,
Do handlu i usług mieszkańców zachęcała.

Wierszowana historia Sławska i Rzgowa
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MAPA
Wytyczone odcinki i odległości oraz orientacyjny czas 

przejścia

Odcinek Długość
(km)

Czas 
przejścia

START : kościół (Rzgów) - pomnik 0,1 0h 05m

pomnik – gospodarstwo rybackie 1,0 0h 15m

gospodarstwo rybackie – koniec drogi asfaltowej (Dąbrowica) 3,6 0h 50m

koniec drogi asfaltowej (Dąbrowica) – mostek nad kanałem 5,0 1h 20m

mostek nad kanałem – wiadukt autostrady A2 6,6 1h 50m

wiadukt autostrady A2 – punkt widokowy (Sławsk) 12,5 3h 10m

punkt widokowy (Sławsk) – rzeźba rycerza Marcina (Sławsk) 13,0 3h 20m

rzeźba rycerza Marcina (Sławsk) – aleja kasztanowców (Sławsk) 13,2 3h 25m

aleja kasztanowców (Sławsk) – kościół (Sławsk) 13,5 3h 30m

kościół (Sławsk) – dworek (Sławsk) 13,6 3h 35m

dworek (Sławsk) – prom nad Wartą (Sławsk) - META 13,7 3h 40m

1.Swą podróż zaczniesz w Rzgowie,

od drewnianego kościoła,

pod wezwaniem Świętego

J _  _  _  _  _    A _  _  _  _  _ _ _ . 
5                          11     

2.Ruszaj dalej w lewo, idź wzdłuż kościoła ogrodzenia, 

droga doprowadzi Cię do pomnika z marmuru kamienia. 

To mieszkańcy o swoich bohaterach pamiętają 

i co roku w tym miejscu należny Im hołd składają.

„Gdzie są ich groby Polsko! Gdzie ich nie ma ! Ty 
wiesz najlepiej – i Bóg wie na niebie” 

3. Dalej maszeruj po ulicy 

w kierunku Dąbrowicy. 

Wokół pola, nad tobą niebo i   słońce

właśnie wkroczyłeś na 

obszar  _  _  _  _  _  _ 2000. 
1                      6

4. Po prawej stronie drogi 

budynek już stoi, coś jeszcze budują 

to gospodarstwo rybne, 

w którym pstrągi i jesiotry hodują.

5. Idź dalej śladami starych drzew,

gdzie słychać ptasi śpiew,

gniazda bocianie podziwiaj, 

przydrożnych kapliczek nie omijaj.

6. Przy jednej z nich asfalt się kończy, 
więc skręć w prawo 

i polną drogą ruszaj dalej żwawo. 

Do mostku nad kanałem Cię ona 
doprowadzi  lecz kanał ów latem 
wysycha i wód  nie prowadzi.

7. Dalej w lewo wędruj po wale,  który 
przed powodzią i zalewami chroni te 
tereny doskonale.
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8. Ścieżką betonową teraz idziemy. 

Wierzba dumna , zielona przy niej stała, 

pewnie przyszła burza, bo w pół ją złamała.

Idź dalej, aż dojdziesz do autostrady. 

Górą nie przejdziesz , nie dasz rady.

9. Więc zejdź z wału i wędruj  

pod wiaduktem tej ruchliwej drogi 

i nie bój się pędzących nad Tobą aut

i nie miej w sobie trwogi.

10. Bo za mostem dochodzisz do brzegów _  _  _  _  _ . 
4

Co za widok! Dech zaparty. 

11. Rzeka płynie tu dnem wielkiej pradoliny,

która zwie się Warszawsko- _  _  _  _   _  _   _  _  _  ,

13               12

zapamiętajcie to chłopcy i dziewczyny.

Lądolód ją ukształtował 

i w prezencie nam podarował.  

12. Maszeruj znów po wale pod prąd rzeki,

cel Twojej wędrówki już jest niedaleki.

13. Spójrz, jak rzeka wartko płynie, 

żłobi, rzeźbi, starorzecza buduje

starym korytem się nie martwi

i nowe kształty przyjmuje.

14. Dojdziesz do miejsca, 

gdzie zaczyna się asfaltowa droga przy wale, 

jednak nie schodź na nią wcale. 

i idź ciągle wzdłuż rzeki dalej. 

15. Na horyzoncie już Sławska domy widać,

podążaj dalej a przy końcu wału

na punkcie widokowym koniecznie musisz się  zatrzymać. 

16.  Teraz chodnikiem do centrum wsi śmiało maszeruj,

i pod  drewniany pomnik rycerza _  _  _  _  _  _  _ swoje kroki skieruj.
7    8

Woj to był wspaniały herbu Zaręba, 

co pod Grunwaldem wybił nie jednemu Krzyżakowi zęba.

17. Na drugą stronę ulicy przejdź po pasach,  

do Alei _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  - pomnika przyrody, 
2

któremu nie można odmówić urody. 

Mieszkańcy drzewa przed szkodnikami ratują,

grabią liście, uprzątają 

i o aleje bardzo dbają.

18. Wróć na pasy, nie ryzykuj ,

w stronę kościoła  się kieruj,

do świątyni wstępuj 

i obraz patrona parafii  Św.  W _  _  _  _  _  _  _  _  zaobserwuj.
9                          10

19. Na cmentarzu Kościoła zabytkowa dzwonnica stoi, 

to cegła, kamień 

i dzwony  co rozbrzmiewają co dzień.

Rozejrzyj się dokładnie, kto datę powstania jej odgadnie M  _ _ _ _ _ _ _ _ 
3                      
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20. Spod kościoła w dół drogą do promu schodzimy, 

na prawo wśród zarośli pałac widzimy. 

Urokliwe to miejsce  turystów przyciąga,

z okien malowniczy widok na rzekę się rozciąga. 

21. Właśnie dotarłeś do promu w Sławsku, do trasy celu,

a na koniec zagadkę rozwikłaj  mój przyjacielu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła

Jest to świątynia drewniana, jednonawowa,
konstrukcji zrębowej, z węższym

prezbiterium zamkniętym wielobocznie.
Powstała w  XVI wieku  z inicjatywy

Nieznanego fundatora.
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Pomnik ofiar II wojny światowej

Tablice upamiętniają 169 Mieszkańców Gminy 
Rzgów, w tym 49 poległych na różnych frontach, 

zamordowanych, zaginionych bez wieści, 
zamęczonych w obozach koncentracyjnych i na 

nieludzkiej ziemi katyńskiej.
120 osób to weterani walk oraz robotnicy 

przymusowi, więźniowie obozów 
koncentracyjnych. W samej tylko kampanii 
wrześniowej przelewało krew 43 żołnierzy.

Tablice upamiętniają również Getto Żydowskie 
w Rzgowie, w którym hitlerowcy 

przetrzymywali w latach 1940-1941 ponad 1000 
osób społeczności żydowskiej.

Przydrożne kapliczki

Rzeźba rycerza Marcina

Drewniana rzeźba przedstawiająca 
Rycerza Marcina herbu Zaręba,
syna kasztelana gnieźnieńskiego

Marcina z Królikowa. Brał on 
udział w bitwie pod Grunwaldem,

w której dowodził własna chorągwią.

Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Sławsku
Kościół jest budynkiem jednonawowym
z prezbiterium zamkniętym półkolistą
Absydą, w okrągłej wieży zwieńczonej

kopulastym hełmem i latarnią.
Budynek powstał w 1614 roku. 
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Prom na Warcie

Obok promu powstało miejsce 
wypoczynku dla kajakarzy 

płynących Wartą.

Prom w Sławsku został stworzony 
dla mieszkańców Rzgowa i Goliny,
by szybciej przedostawać się przez 

Wartę.

PAŁAC W SŁAWSKU

Pałac został wzniesiony w 1768 r.
W miejscu dawnej siedziby rodowej

Rycerza Marcina ze Sławska.
Około drugiego ćwierćwiecza

XIX wieku został przebudowany 
w stylu neorenesansowym.

Obszar NATURA 2000
Obszar obejmujący środkowy bieg rzeki Warty uznawany jest za 

ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej.
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Nadwarciański Park Krajobrazowy 
Chroni krajobraz polodowcowy z szeroką pradoliną, której dnem płynie Warta. Warta, zmieniając 

często swój bieg, pozostawiła w dnie pradoliny liczne starorzecza. Obfitują one w roślinność 
wodną i błotną (szuwary). Wezbrania wód Warty odpowiedzialne są w pierwszym rzędzie za 

wygląd dna pradoliny. Park jest ostoją licznych gatunków ptaków wodnych.

Na trasie wędrówki można spotkać zwierzęta 
lub ślady ich bytowania

Stare, zniszczone przez burze drzewa Pomnik Przyrody –
Aleja Kasztanowców

Ciągnie się wzdłuż drogi Sławsk – Kowalewek. Liczy 32 drzewa o obwodzie pnia od 
150 do 300 cm i wysokości od 10 – 15 m.
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