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SKARBY PRZYRODY I KULTURY 
ZIEMI GIDELSKIEJ

I PŁAWIŃSKIEJ

Witamy serdecznie na pięknej ziemi gidelskiej i 
pławińskiej.

„Jeśli jeszcze u nas nie byliście – to zapraszamy.
A pokazać co mamy.”

W samych Gidlach trzy kościoły: drewniany, 
modrzewiowy – malutki, pokartuzki – parafialny
i dominikański klasztor z Cudowną Figurką MB 
Gidelskiej.

W Pławnie w kościele – „tryptyk z Pławna” 
przedstawiający legendę o św. Stanisławie 
Szczepanowskim dotyczącą wydarzeń, kiedy z 
rozkazu Bolesława Śmiałego stracono biskupa 
Stanisława.

Co jeszcze u nas zobaczycie?

Wspaniałe lasy Nadleśnictwa Gidle z 
wytyczonymi ścieżkami edukacyjnymi, na 
których podczas wędrówek możemy spotkać 
łosia, borsuka, dzika albo żmiję.

Przepiękną Dolinę Warty ze śladami 
działalności bobrów.

Nad miejscowościami górują dwa dęby: 
Wolności i Niepodległości.

Wszystkiego nie da się zobaczyć od razu.

Proponujemy trasę długości ok. 8,5 km według 
dołączonej mapy (zrobionej przez nas!).



Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach 
Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z 
Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

2

Oto nasza mapa
Start

Wyruszamy spod budynku Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Pławnie.

Idziemy prosto w kierunku Zagórza (ok. 1,2 km). 
Przed laskiem skręcamy zgodnie z drogowskazem  
„Strzała” i widzimy cmentarz żydowski w lesie 
pławińskim.

Niedaleko naszej 
wioski stoi cmentarz 
żydowski Kirkutem 
zwany.
Są tam stare mogiły 
pochylone czasem
I tylko zmarłym 
zaszumią drzewa lub 
zaśpiewa jakieś 
ptaszę.
Te stare mogiły to 
dowód wspaniały,
że kiedyś w Pławnie 
Żydzi mieszkali.

A teraz chcemy Wam pokazać  miejsce gdzie
19 sierpnia 1923 roku odbyło się

bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców.

Idziemy zgodnie z mapką ok. 
2,5 km i szukamy obiektu 
przedstawionego na rysunku 
– napis na kapliczce wyjaśni 
Wam o jakie wydarzenie 
chodzi.

Po drodze przechodzimy 
przez „Złotą Górę” –
najwyższe wzniesienie naszej 
gminy (238 m n.p.m.)
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Na horyzoncie widać 
dwie wieże – to Klasztor 
OO Dominikanów – tam 
teraz zmierzamy 
(idziemy ok. 0,6 km).

Tu o historii tego miejsca 
opowiedzą nam Ojcowie 
Dominikanie.

Nie opodal rzeki Wiercicy,

Stoi sobie kościółek zabytkowy.

Ludzie go często odwiedzają,

Bo Matkę Boską uwielbiają.

Zwróćcie uwagę na południową ścianę Klasztoru –
znajduje się na niej jeden z dokładniejszych zegarów 
słonecznych.

Widnieją na nim cztery daty: 1516, 1615, 1656 i 1923.

Czego one dotyczą mogliście usłyszeć od Ojców 
Dominikanów.

Kolejny nasz przystanek to Rynek w Gidlach
(ok. 250m)

Rośnie na nim piękny dąb – żywy świadek historii.

30 marca 1919 r., w celu upamiętnienia pierwszej 
niedzieli wiosennej w wolnej, zjednoczonej Polsce, 
uczniowie gidelskiej szkoły posadzili na gidelskim 
rynku dąb, zwany „Drzewem Wolności”. 

Dąb w Gidlach wyrósł dawno;
Na rozum nasz sto lat mu dasz.
Lecz gdy poznasz historię tą –
zrozumiesz ile rośnie ten dąb.

Mijamy skrzyżowanie (idziemy w kierunku Częstochowy) i 
w odległości ok. 200m po prawej stronie możemy 

podziwiać modrzewiowy kościółek i rosnące przy nim 
wiekowe drzewa.
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Teraz wyruszamy do Doliny Wiercicy i Warty.
Po przejściu ok. 1,1 km dochodzimy do rzeki
i skręcamy w prawo – pójdziemy wzdłuż rzeki.

W czerwcu czas wakacji nadchodzi,
Niech się w Warcie ktoś ochłodzi.
Szumię dęby, pachną kwiatki,
A nurt rzeki taki wartki.
Tu bóbr, tam wydra się przewinie,
Bociany i żurawie też znajdzie się w 

tej dolinie.
Zimą śniegu tu co nie miara,
A my zapraszamy na narty do 

Doliny Warty.

Po przejściu ok. 1,2 km dochodzimy do połączenia Warty i 
Wiercicy.

Po drodze możemy zobaczyć zrzut wody z oczyszczalni 
ścieków a także rozpoznawać rośliny łąkowe.

Możemy znaleźć także ślady działalności bobrów.

Po  około 700 m dochodzimy do mostu w Pławnie. 
Skręcamy w prawo i po 500 m dochodzimy do Rynku w 
Pławnie. Tu rośnie drugi wiekowy dąb.

Po odzyskaniu niepodległości  posadzono dąb.

Każdy go pokochał.

On pokochał nas.

Jest wysoki niczym stróż

I ma kwiaty wokół nóg.

W cieniu dębu znajduje 
się pomnik, który 
wzniesiono na pamiątkę 
postoju wojsk polskich w 
drodze do Wiednia, gdzie 
w 1683 r. Jan III Sobieski 
pokonał wojska tureckie. 
Sam król nie nocował w 
Pławnie lecz w 
niedalekiej Kruszynie.
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Przy Rynku, po drugiej stronie jezdni, znajduje się 
ciekawy kamień.

W naszej wsi jest taki kamień,
że Pławno miastem było upamiętniający.

Stoi tam zawsze.
Zimą jest zimny a latem gorący,

na straży Pławna zawsze stojący.
Czas miasta mieszkańcom przypominający.

Prawa miejskie Pławno 
utraciło po Powstaniu 
Styczniowym. 

Władze carskie  
odebrały Pławnu prawa 
miejskie za udział 26 
mieszkańców w walce 
zbrojnej. Tych praw 
Pławno już nigdy nie 
odzyskało.

Od pamiątkowego kamienia udajemy się w kierunku kościoła 
w Pławnie (ok. 250m). Przed kościołem skręcamy w prawo w 
ulicę Kościelną, gdzie na skwerku mamy najmłodszy obiekt 
przyrodniczy na naszej trasie.

Jest  to Dąb Katyński.

12 kwietnia 2015 został o 
posadzone  drzewko 
honorujące mieszkańca 
tejPławna, porucznika 
rezerwy WP Stanisława 
Zatońskiego, 
zamordowanego w 
Katyniu w 1940 roku. 

To był ostatni punkt naszej trasy.

Kto ma ochotę może jeszcze obejrzeć 
„Tryptyk z Pławna” w pobliskim kościele a jeśli 
ktoś pozostawił swoje rzeczy w szkole może 
udać się  po nie i tam zakończyć swoją 
wędrówkę.

Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas 
trasa podoba Wam się i z niej skorzystacie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pławnie

wraz z opiekunem
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ZAPRASZAMY


