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Ścieżka skarbów przyrody i 
kultury Gminy Drużbice 

Zanim zaczniemy, to 
trochę o naszej gminie…

Gmina Drużbice położona jest w południowo-

wschodniej części Wysoczyzny Łaskiej, na 

pograniczu z Wysoczyzną Bełchatowską, w 

woj. łódzkim. 

Administracyjnie jest jedną z ośmiu gmin 

powiatu bełchatowskiego. Powierzchnia 

ogólna gminy wynosi 114 km² (11452 ha) 

i podzielona jest na 31 sołectw, w tym 47 wsi. 

Liczba mieszkańców wynosi 4933 osoby (stan 

na rok 2003 - wg danych UG Drużbice). 

Gmina charakteryzuje się bardzo dobrym 

układem komunikacyjnym na szlaku dróg 

tranzytowych północ-południe i wschód-

zachód, nawiązujących do historycznych 

szlaków handlowych. Gmina Drużbice jest 

gminą typowo wiejską, pełniącą także funkcje 

turystyczne. Przez jej teren przepływa także 

rzeka Grabia. 

Mapa gminy Drużbice Plan 
wyprawy 

Przebieg trasy:

1. Józefów 

2. Wadlew

3. Podstoła

4. Chynów

5. Patok

6. Głupice 

7. Drużbice 

8. Wdowin 

9. Suchcice 

Orientacyjna długość drogi: 30km

Orientacyjny czas przebycia ścieżki:

4godz. 
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Czas zacząć
podróż! 

___ - pomnik przyrody w Józefowie.

Rozwiąż rebus, a dowiesz się o jakim pomniku przyrody mowa. 

Oto pierwsza zagadka!

Przystanek 1 – „Napoleoński” dąb

W miejscowości Józefów, 

przy drodze do Piotrkowa 
Trybunalskiego rośnie dąb 
bezszypułkowy zwany 
„Napoleońskim” o obwodzie 

625 cm.    

Pomyśl! 

Jakie zwierzę zostało przedstawione na obrazku? 

Następny przystanek to miejsce jego pracy. 

Zdjęcie przedstawia:

_________
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Przystanek 2 – małe bobrowisko 

Bobry wybudowały tamę, 

która blokuje przepływ wody 

na rzece. W ten sposób 

podniósł się jej poziom. 

Aktualnie rzeka jest 

gdzieniegdzie porośnięta 

rzęsą wodną.

Bobrza tama w Wadlewie 

Trochę matematyki

Połącz kropki od 1 do 12. 
Obrazek przedstawi zabytek 
który czeka cię niedługo. 

Przystanek 3 – 100-letni krzyż

We wsi Podstoła znajduje 
sie kapliczka przy której 

postawiono 100 letni krzyż. 
Umieszczony jest on w 

dużym kamieniu, na którym 
wykluta została data 

powstania kapliczki, rok 
1813.  Krzyż pomalowany 
jest na czarno, z srebrnymi 

ozdobami.

Rozwiąż krzyżówkę
a dowiesz się jaki zabytek odwiedzisz następnie.
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Drewniano-murowany młyn 
wodny w Chynowie (gmina 

Drużbice, powiat 
bełchatowski) stoi na brzegu 

rzeki Grabi, na północ od 
szosy Łask - Piotrków 

Trybunalski.
Młyn ten został wzniesiony 

w końcu XIX lub w 
początkach XX stulecia. 

Posiada murowany parter i 
drewniane piętro. Jest 
nieczynny od 1960 r.

Obelisk w _______  – upamiętnia katastrofę samolotu „Łoś” z 
4.09.1939 r. Jest pomnikiem ku czci poległych lotników z 212 
(12) Eskadry Bombowej.

25+66=? 15-12=? 25:5=? 11x11=? 150-49=? 33+12=?

Wynik: Wynik: Wynik: Wynik: Wynik: Wynik:

K = 101 O = 121 T = 5 P = 91 U = 45 A = 3

Hasło: 

Oblicz i wpisz litery, aby utworzyć hasło. 

Rusz głową! 

Przystanek 5 – obelisk w Patoku

Obelisk w Patoku –
upamiętniający 
katastrofę samolotu 
„Łoś” z 4.09.1939 r.

Geometria też się przyda 

Dopasuj litery do obrazków. Hasło przedstawia nazwę
następnego przystanku. 
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Przystanek 6 – Dworek w Głupicach

W Głupicach znajdują się
ruiny starego dworu, który 
wzniósł w pierwszej połowie 
XIX wieku Władysław 
Bykowski. Dwór 
przebudowano w XX wieku. 
Po II wojnie światowej był
jeszcze zamieszkały. Potem 
mieściło się w nim biuro 
miejscowego PGR-u. Obecnie 
jest opuszczony, niszczeje i 
prawdopodobnie wkrótce 
zniknie z powierzchni ziemi...

Dworek w Głupicach 

Dwór otacza niewielki park, 
ale za to z wiekowymi 
drzewami. Niektóre liczą
sobie ponad 300 lat - rośnie 
tu m.in. 7 pomnikowych 
dębów szypułkowych o 
obwodzie od 340 do 500 cm 
i wysokości 23 - 30 metrów.

Krzyżówka
rozwiąż ją, a dowiesz się jaki obiekt jest zabytkiem, a także 

najwyższym budynkiem w Drużbicach.

Przystanek 7 – Neogotycki kościół

Trochę historii… 
W grudniu 1641 r. proboszcz Piotr Lisowicz
założył przy tutejszej parafii Bractwo Różańcowe. 
Trójołtarzowy kościół najpierw był drewniany. W 
roku 1765 cały prawie zgnił i uległ zniszczeniu. W 
1768 r. został rozebrany, a na jego miejsce 
wzniesiono nowy, również drewniany, kosztem 
właściciela Drużbic Jana Kobierzyckiego, 
podstolego sieradzkiego. Kościół ten w formie 
krzyża miał 3 ołtarze. Pierwotnie jego dochody 
były niskie, a w późniejszych czasach jeszcze 
zmniejszone. Przyczyną tego stanu rzeczy było to, 
że w XVIII w. często był pozbawiony proboszcza i 
miał tylko kapelana zakonnika. Z tego powodu 
niektóre wioski powoli zaczęły przyłączać się do 
innych parafii. Zbiegło się to w czasie z 
powstaniem kolejnej, nowej parafii. W 1779 r. 
właściciel Suchcic, chorąży sieradzki Ignacy 
Sucheckich. Poraj ufundował drewniany kościół
pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli. 25 XII 1780 
arcybiskup gnieźnieński Antoni Kazimierz 
Ostrowski erygował tu samodzielną parafię. W 

XIX w. kościół drużbicki został doprowadzony do 
lepszego stanu, szczególnie dzięki staraniom 
proboszczów: Józefa Karasiewicza (zm. 1833 r.), 
Teodora Rakowskiego i Michała Szmigielskiego. 
Kościół ten spłonął w roku 1886. Nowy, 
murowany, wybudowany został w latach 1889-
1897 wg projektu arch. Kornela Szrettera w stylu 
neogotyckim. Budował go ks. Michał Ziarniewicz
wspomagany przez Komitet Budowy. Konsekracja 
została dokonana 20 VIII 1905 r. przez biskupa 
włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego. 
Nastąpiła wtedy, dziś nie do końca jasna, zmiana 
patrona parafii na św. Rocha. Byćmoże związana 
była ona ze światową epidemią cholery z lat 1892-
94, która szczególnie dotkliwie zaznaczyła się na 
ziemiach Królestwa Polskiego w 1893 r. Parafia 
liczyła ok. 3400 wiernych. Podczas II wojny 
światowej kościół został użyty przez okupanta 
jako skład zboża, a w plebanii urządzono 
posterunek żandarmerii. Od 1925 r. parafia należy 
do dekanatu bełchatowskiego diecezji (dziś
archidiecezji) łódzkiej. 
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Neogotycki kościół Ułóż!

Kolejny przystanek czeka. 

Przystanek 8 – młyn we Wdowinie

W starym młynie we 
Wdowinie,

wciąż wre praca,
tu nikt próżnować nie może.
Teraz wielkie koło samo się

obraca,
mieląc wszystkie zboże.
Już traktorki z okolicy
wiozą worki pełne żyta 
oraz dorodnej pszenicy,
z których mąka będzie 

wyśmienita.

Ułóż puzzle! 
I przejdź dalej. 
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Przystanek 9 – drewniany kościół

Kościół św. Ignacego Loyoli 
w Suchcicach wybudowano w 
1779r. Erygowany został 25 
XII 1780 r. przez abp. 
gnieźnieńskiego Antoniego 
Ostrowskiego. 
Jest to kościół modrzewiowy, 
kryty gontem, wewnątrz 
wyłożony nowymi deskami 
sosnowymi. Ołtarz główny i 2 
ołtarze boczne z desek, 
obciągnięte są płótnem 
malowanym temperą. W 
ołtarzu głównym znajdują się
obrazy św. Ignacego Loyoli i 
Świętej Trójcy.

Zapraszamy do 
odwiedzenia naszej okolicy! 
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