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„Nieodkryte szlaki”
„BIALSKI SZLAK”

- wycieczka rowerowa

Ścieżki do przebycia:

• Biała Rawska(kościół)-Biała Rawska(Pałac)-0,5km

• Biała Rawska(park)-Wola Chojnata(Pałac)-4km

• Wola Chojnata(Pałac)-Podsędkowice(dwór)-5km

• Podsędkowice(Dwór)-Rzeczków(Dwór)-1km

• Rzeczków(Dwór)- Rezerwat leśny(Babsk)-16km

• Rezerwat leśny(Babsk)-Kościół(Babsk)-2km

• Kościół(Babsk)-Cmentarz(Babsk)-300m

• Cmentarz(Babsk)-Zamek(Rawa Mazowiecka)-14km

• Zamek(Rawa Mazowiecka)-Biała Rawska-14km

Łącznie: 56,8km

Przewidywany czas: 13h

Mapa

Podczas wycieczki, będziemy 
rozwiązywać zadania dotyczące 

zabytków kulturowych, jak 
i przyrodniczych. 

Na wycieczce zwiedzimy najciekawsze 
zabytki gminy Biała Rawska i okolic. 

Poznamy historię miasta.  Zobaczymy 
także wiele skarbów przyrody. Jesteście 

gotowi? Przygodę zaczniemy pod 
kościołem

w centrum miasta.

Historia Miasta

Biała Rawska to niewielkie miasto położone w 
województwie łódzkim, w powiecie Rawskim, 

nad rzeką Białką. 
Już w XII wieku była ona grodem kasztelańskim 

(pełniącym rolę ośrodka administracyjnego) 
oraz ważnym ośrodkiem handlowym. Źródła 

pisane poświadczające istnienie Białej 
pojawiają się jednak dopiero 

w 1246 roku, natomiast pierwsza zachowana 
bezpośrednia wzmianka pisana pochodzi z 24 

sierpnia 1295 roku. Miasto w początkowym 
okresie nosiło nazwę "Bela".
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Od XIV do XVI wieku Biała należała 
do biskupów chełmskich. W okresie tym 

miejscowość przeżywała swój okres 
świetności. Rozwój ten miasto zawdzięczało 
korzystnemu położeniu. Od początku XVII 

w. rozpoczął się stopniowy upadek miasta. 
W czasie potopu szwedzkiego miasto 

zostało całkowicie zniszczone; po jego 
zakończeniu Białą zamieszkiwało 

ok. 100 osób.

W XVIII w. w Białej Rawskiej zaczęli osiedlać 
się Żydzi. Ich osadnictwo doprowadziło 

do rozwoju miasta i w konsekwencji do dalszego 
powiększenia liczby ludności miejscowości, 
w której osiedlali się także okoliczni chłopi. 

W 1847r. roku został zaprojektowany obecny herb 
Białej Rawskiej. Było to konieczne, 

gdyż poprzednio obowiązujący herb nie był 
znany:

w czasie wojen spłonęły wszystkie historyczne 
dokumenty, na których mogły znajdować 

się pieczęcie miejskie. Obecnie miato 
zamieszkuje ok. 3000 mieszkańców.

1. Kościół pw. Św. Wojciecha 
w Białej Rawskej

Kościół został wzniesiony 
na początku XVI wieku w stylu 

gotyckim. W 1712 kościół 
spłonął od uderzenia pioruna, 
po czym został odbudowany 

w stylu barokowym. Wtedy też 
prawdopodnie zbudowano 
nawę główną. Około 1846r. 
dobudowano neogotycką

fasadę. W 1932 roku 
zbudowano dzwonnicę. 

W 2013r. Podczas remontu 
świątyni, pod posadzką 

archeolodzy odkryli liczne 
pochówki, oraz 4 krypty.

Zadanie 1

A) Kto ufundował obraz Matki Boskiej 
Miłosiernej dla kościoła?

B) Jakimi technikami wykonano 
malowidła na ścianach i suficie?

C) Z którego wieku pochodzą organy 
znajudujące się w kościele?

Wychodząc z kościoła Bialskiego,

Rozejrzyj się w prawo i lewo.
Wzdłuż parku ulicą podążaj przyjacielu,

Wtedy dotrzesz do pałacu i parku –
kolejnego celu.

2. Zespół pałacowy w Białej 
Rawskiej

Pałac został wzniesiony 
w 1. połowie XIX w., w stylu 

romańskim
z elementami neogotyku

i neorenesansu dla ówczesnego 
właściciela miasta – Aleksandra 

Leszczyńskiego. Autorem projektu 
pałacu, kształtem 

przypominającego średniowieczny 
zamek, był Franciszek Maria Lanci. 

Budynek zbudowano
z cegły na planie zbliżonym do 
litery L. Po wojnie pałac został 
znacjonalizowany. W latach 

90-tych zabytek został 
niezagospodarowany i popadł 

w dewastację. 
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3. Park krajobrazowy

W krajobrazowym 
parku, który otacza 

pałac, rośnie 
m.in. ok. 30 dębów 

(szypułkowych
i bezszypułkowych), 
których obwody W 

tym momencie 
(2015r.) park jest 

poddawany 
renowacji. 

Zadanie 2

A) Dowiedz się, jaką funkcję pełni 
obecnie pałac i co się w nim znajduje.
B) Odnajdź w parku najstarsze drzewo 
oznaczone tabliczką, a nastepnie je 

sfotografuj.

Wsiadaj na rower,
i poczuj power,

Jedziemy na składakach,

Zobaczyć pałac Chojnata!

4. Pałac Chojnata

Pałac z drugiej połowy 
XIXw. Wspaniale 
odrestaurowany 

neorenesansowy Pałac 
Chojnata, zapiera dech 

w piersiach 
zwiedzającym. Został 

wzniesiony w 1873r. Przez 
rodzinę Węsierskich. 

Jego projektantem był 
znany architekt Henryk 

Marconi.

Zadanie 3

A) Dowiedz się jakie  nagrody zdobył 
Pałac Chojnata.

B) Obejrzyj wnętrze i zachwyć się nim.
C) Spacerując po parku określ, czy jest 

to uporządkowany park francuski, 
czy też - swobodny angielski?

Kolejny przystanek,

Zaraz podbijemy,
Dworek w Podsędkowicach,

Teraz już wiemy!
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5. Dwór zabytkowy 
Podsędkowice

Dwór został 
wzniesiony 
pod koniec 
XIXw. Jest 

murowany z 
cegły. Portyk 
zakończony 
trójkątnym 
szczytem i 
przykryty 
daszkiem 

dwuspadowym.

Zadanie 4

A) Dowiedz się, jaką funcję pełni dziś 
dwór.

B) Dowiedz się, czym trudniła się osoba 
zajmująca urząd podsędka, od którego 

pochodzi nazwa wsi.

Z Podsędkowic do Rzeczkowa, 

Bardzo krótka jest droga. 
Szybko się tam znajdziemy,

I ruiny zlokalizujemy.

6. Dwór oraz zabytkowy 
Rzeczków

Dwór oraz park 
zabytkowy z XIX w. 
Dwór z 1927r. został 

wzniesiony na miejscu 
dawnego dworu. 

Klasycystyczny, 
piętrowy z piwnicą. 

Wybudowany został 
na planie prostokąta. 

Dwór jest w rękach 
prywatnych i niestety 

popadł w ruinę.

Zadanie 5

Sfotografuj ruiny dworu, oraz zauważ, że 
dwór jest „podzielony” na 2 części. 

Każda zbudowana jest innym stylem.

Jakie to style?

Przed nami długa teraz droga,
Nieważne jaka pogoda,

Do Babska dotrzeć trzeba,
i podziwiać piękne drzewa.
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7. Rezerwat leśny „Babsk”

Rezerwat obejmuje prawie 11ha. Rosną w nim głównie 
dęby w wieku 100-160 lat. Zwierzęta, które tu żyją to m. 

in. zające, sarny, dziki, lisy, bociany, dzikie kaczki, ryjówki, 
jeże, dzięcioły, kukułki, jaszczurki, zaskrońce, żaby, traszki, 

ropuchy. Przepływająca przez rezerwat rzeczka
(dopływ Białki), stanowi środowisko życia dla małych ryb

i owadów.

Dąb Napoleona

W Babsku znajduje się 500-letni dąb, o 
obwodzie pnia blisko 7,5m, tzw. „Dąb 
Napoleona”. Wg. lokalnych opowieści 
odpoczywał pod nim cesarz francuski 

Napoleon Bonaparte, wracający z 
wojny
z Rosją.

Zadanie 6

A) Odnajdź w lesie jakiekolwiek zwierzę
i sfotografuj je. 

B) Określ kierunek przepływu rzeki 
przepływającej przez rezerwat i określ 

czystość wody.

8. Zespół zabudowań dworskich

W Babsku również znajduje się zespół zabudowań 
dworskich. Wzniesiony został w XIXw. w stylu 

neoklasycystycznym i otacza go park. W jego skład 
wchodzą: dwór i zespół zabudowań gospodarczych. 

Autorem jest architekt Adam Idzikowski, który był 
także autorem przebudowy warszawskiej Katedry 

pw. św. Jana.

9. Kościół w Babsku

W Babsku znajduje się 
murowany, 

jednonawowy kościół 
pw. św. Antoniego 

Padewskiego. Obok 
świątynii znajdują się 

pochodzące z pierwszej 
połowy XIXw. 

murowane plebania
i dzwonnica. Wszystkie 

wyżej wymienione 
budowle oraz 

ogrodzenie wpisane
są do rejestru 

zabytków.

10. Cmentarz parafialny

Miejscowy cmentarz 
parafialny założony został 
jeszcze na początku XIXw. 

Znajduje się on 
ok. 300 metrów od 

kościoła, obok szosy,
przy której rosną 100-letnie 

lipy. Na terenie znajduje się 
m.in. Grób Konstancji 

Gładkowskiej, która była 
pierwszą miłością Fryderyka 

Chopina. Była 
utalentowana śpiewaczka.
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Zadanie 7

A) Odnajdź grób Konstancji 
Gładkowskiej

i sfotografuj go.
B) Wejdź do kościoła i obejrzyj jego 

wnętrze. Znajdź informację nt. 
proboszczów tej parafii. Ilu ich było?

Znów długa droga przed nami,
Z Babska do Rawy natychmiast ruszamy.

Zamek zwiedzić musimy,
I później do Białej wrócimy!

Lecz po drodze stary dąb zobaczymy!

11. Ruiny Zamku

W Rawie znajdują się m. in. Ruiny Zamku Książąt 
Mazowieckich. Wg. kroniki Jana Długosza zamek 

został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego, a jego 
zadaniem była obrona południowej części Mazowsza. 

Jest to średniowieczna, gotycka budowla nizinna
w widłach Rawki i Ryłki. Współcześnie 

zrekonstruowano fragmenty dawnej warowni.

Legenda o Zamku w Rawie 
Mazowieckiej

Władający księstwem rawskim Siemowit III po śmierci pierwszej żony 
Eufemii ożenił się powtórnie. Początkowo małżeństwo układało się 

szczęśliwie, jednak później Siemowit III zaczął podejrzewać, że żona go 
zdradza. Mimo że była w ciąży, kazał zamknąć ją w zamkowej wieży. 

Chociaż torturowana służąca nic złego na swoją panią nie powiedziała, 
książę rozkazał domniemanego kochanka księżnej powlec końmi, a 

żonę po porodzie zgładzić. 

Nowo narodzonego chłopca oddał zaś na wychowanie ubogiej 
kobiecie 

w okolicach Rawy. Kiedy dowiedziała się o tym córka księcia z 
pierwszego małżeństwa, Małgorzata, żona Kaźka, księcia słupskiego, 
zabrała potajemnie dziecko na swój dwór na Pomorze. Wychowała 

brata jak należało na księcia. Kiedy chłopiec dorósł, był tak podobny 
do Siemowita III, że nikt nie mógł wątpić, że jest synem księcia 

mazowieckiego. Zrozpaczony władca, gdy go ujrzał, zrozumiał jak 
strasznie się pomylił podejrzewając żonę o zdradę

i skazując ją na śmierć. Duch księżnej powraca podobno na rawski 
zamek.

Tę straszną historię przekazywano sobie z ust od ust w całej Europie. 

W Rawie Mazowieckiej, oprócz 
średniowiecznego zamku, możemy 

podziwiać zalew Tatar, ratusz, dworzec 
kolejki wąskotorowej z 1915r. , cmentarz 

żydowski, oraz dwa kościoły.

Zadanie 8

A) Dowiedz się jaką funkcję pełnił Zamek 
w Rawie Mazowieckiej.

B) Korzystając z Internetu, bądź innych źródeł,   
przeczytaj historię miasta.
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12. Dąb Goworek

W Ossie spotkamy Dąb Goworek. 
Jest to najstarszy dąb w byłym 
województwie skierniewickim. 

Ma 25m wysokości i ok. 500 lat.

To już koniec naszej wycieczki,

Pora już wracać do domu,
Lecz nie chce się nikomu.

Po wyprawie zostaną foteczki,
I wspomnienia z tej fajnej wycieczki.

Źródła:

• https://pl.wikipedia.org

• www.bialarawska.blox.pl

• www.polskiezabytki.pl

• www.parafiawbabsku.pl

• www.polskaniezwykła.pl
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