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Questing
ścieżka skarbów przyrody i kultury

„Z białych niw do ziem
Janisława”

Ważne informacje na początek
Gdzie to jest?

Wioski w Polsce, położone w woj. łódzkim, powiecie skierniewickim,               
gminie Głuchów

Jak dojechać?
Jadąc drogą krajową 72 z Łodzi do Rawy Mazowieckiej na 144 km. należy skręcić  
w lewo i po ok. 200 m docieramy do Szkoły Podstawowej w Białyninie

Początek Questu
Szkoła Podstawowa w Białyninie

Koniec Questu
Kościół Parafialny Św. Małgorzaty w Janisławicach 

Opiekun Questu
Szkoła Podstawowa w Białyninie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach 

Czas przejazdu
Ok. 120 minut

Długość trasy przejazdu
7 km

Mapki naszej trasy Mapki naszej trasy
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Trochę wiadomości na początek nie zaszkodzi

Z naszą wyprawą ,,Z Białych niw do ziem Janisława” 
wiążą się opowieści o  dwóch wioskach leżących w dawnym 
Księstwie Łowickim: Białyninie i Janisławicach, dlatego 
zapoznajcie się z  tą legendą .            

Nazwa Białynin wywodzi się, jak przypuszczają starsi 
ludzie, od wywieszanych dawniej na łąkach, lnianych 
prześcieradeł lub jak twierdzą inni nazwa pochodzi od 
białych niw, czyli białych ziem (gleb bielicowych ), które 
występują na terenie wsi. Dawniej Białynin nazywano 
Białynem lub Białym niwem . Wieś Białynin została 
założona około roku 1338. Jest położona na trenie dawnego 
Księstwie Łowickiego . 

Trochę wiadomości na początek nie zaszkodzi

Historia Białynia jest długa, ale pierwsze wzmianki pojawiły się w 
1359 Szczególnym zabytkami jest kościółek na cmentarzu i kościół 
murowany. Kościółek drewniany powstał w 1521 roku, l na cmentarzu 
znajduje się jego  mniejsza wersja, zrobiona z tego samego drewna         
i odrzwiona drzwiami z zachrystii starego, modrzewiowego 
kościoła. Na trasie naszej wędrówki znajduje się cmentarz z czasów     
I wojny światowej. Na tak zwanej Krowiej Górce znajduje się miejsce 
pochówku niemieckich żołnierzy z lat 1914 - 1918 . Stoczyła się tam 
bitwa. Żołnierzy polskich pochowano na cmentarzu, zaś niemieckich 
tam. Dlatego Krowia Górka jest też nazywana Krwawą Górką. Nie 
wiadomo do końca dlaczego Krowia. Niektórzy starsi mieszkańcy 
Białynia mówią, że podczas zarazy, która zabijała bydło, tam je 
właśnie chowano. Niestety to nie jest potwierdzone.

Trochę wiadomości na początek nie zaszkodzi
Ważną atrakcją naszego questu jest postać  ludowego artysty, którego twórczość 
podziwia cały świat a my możemy obserwować go przy pracy.

Pan Zbigniew Fabijański to samouk, od dziecka interesował się sztuką ludową   
i rzeźbą. Wykonuje rzeźby figuralne jak i płaskorzeźby o tematyce sakralnej                
i  świeckiej. Obraz minionej wsi wyraża  poprzez swoje prace:  figury świętych, 
dawnych ludowych rzemieślników.

Białynin i Janisławice to szczególne wioski nie tylko pod względem historyczno-
kulturowym. Samo położenie wsi w malowniczej części gminy Głuchów, z dala od 
trasy, przynosi duże korzyści w edukacji ekologicznej Znajdują się tu stare drzewa: 
piękne lipy, dęby, rozłożyste jodły, świerki, topole, klony, kasztanowce i  tuje. 
Drzewa te są miejscem lęgów wielu ptaków. Żyją tu słowiki, zięby, sikory, sójki, gile, 
wróble, kosy, drozdy, bociany, kuropatwy i bażanty. Na łąkach i w zaroślach można 
spotkać różne gatunki ślimaków(zatoczki, winniczki a w zbiornikach wodnych 
błotniarki), żaby i traszki. W okolicznych lasach żyją sarny, lisy, dziki i wiewiórki. 
Grzybiarze mają jesienią swój raj na ziemi: pełno w pobliskich lasach grzybów.

Trochę wiadomości na początek nie 
zaszkodzi

Legenda głosi, że dawno temu, kiedy nasza miejscowość nie 
miał jeszcze nazwy na tutejszych mokradłach zaginął syn     
księcia Janisława. Zrozpaczony ojciec modlił się o ocalenie 
dziecka  za wstawiennictwem św. Małgorzaty Dziewicy i 
Męczennicy. Jego modlitwy zostały wysłuchane. Po trzech 
dniach chłopiec się odnalazł . W podzięce    za cud, książę 
wypełnił swój ślub i wybudował świątynię, a miejsce gdzie 
kościół stanął przyjęło, nazwę Janisławice.
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A teraz na wyprawę zapraszamy
Po skarby przyrody i kultury 
wyruszamy.

Kto umiał ucho nadstawić dobrze
To łatwiej skarby odnaleźć może
Ruszaj z białych niw, 
start jest zarazem
pierwszym skarbem przyrodniczym,
wielkim koncertu teatrem tym razem.
Posłuchaj, może odgadniesz, 
kto tutaj jest artystą.
Choć mały, niepozorny   

i nie jest pianistą.
Pierwsza litera „s”, a na portrecie 
uwieczniliśmy go jak umieliśmy.

To s-----.jest przecież.

1

Dalej idź prosto chodnikiem
Omiń sklep truchcikiem
A teraz kierunek zmień
I na północny zachód skręć
ludzkie miejsce pożegnań zobaczysz
a w samym rogu ogromne drzewo oznaczysz
na nim tabliczka zielona widnieje
Chyba już zgadłeś, co tu zielenieje?
(obwód na wysokości 1,5m-290 cm, wys-20 m)

2

Po niej dostojnym krokiem idź 

prosto.

Alejka główna nas interesuje.

Zobaczysz stare drzwi 
historyczne. 

Przed nimi pomniki przyrody 
rosną.

Pamiętasz skąd te drzwi tu 
przybyły?

Jaki przybytek wcześniej 
zdobiły?

3

Wracamy tą samą drogą. 
Dalej trasy wiejskie nam 
pomogą.

Przy mostku zejdź na łąkę.

Zobaczysz zbiorowisko 
małych żyjątek.

Nie bały się Weroniki, więc je 
rysowała.

Jej prace i to zdjęcie -
podpowiedź wspaniała!
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Dalej jedź na północny- wschód.  
Z drogi wiejskiej nie zbaczaj! 
Po prawo Św. Florian trzyma 
ciągle straż. 
Jeżeli pojedziesz dalej 
rozwiązanie prawie masz.
Skręć w prawo i jedź jak droga 
się wije. 
Dojedziesz do miejsca gdzie nasz 
mistrz żyje.
Jest ojcem wielu postaci z lipy 
i akacji.
Jak dobrze trafisz, zobaczysz go 
w akcji.
Twórcą jest ludowym sam 
z siebie uczonym
Przez swoich sąsiadów w pełni 
docenionym.

A teraz cię czeka dłuższa 
trasa, wiec nie zwlekaj.
Pojedziesz na wschód,  drogą 
asfaltową.
Teraz historyczne powody nas 
wiodą.
Tu w szczerym polu , na 
wzgórzu, w niewielkiej 
dąbrowie,
miejsce pochówku znaleźli 
naszych żołnierzy 
wrogowie.

Po bitwie znaleźli tu spokój, 
który w końcu zagościł.
Czy pamiętasz jakiej byli 
narodowości?

6

Wyruszysz teraz do  
Janisława ziem. 
Na rower wsiadaj i na 
północ skręć.
Tą drogą rycerze na 
Grunwald szli,
by z Krzyżakami na 
miecze się bić.
Jedź prosto i widoki 
podziwiaj, różne ciekawe 
rośliny odkrywaj.
Dojedziesz do kasztana i 
dużej kapliczki ale tam nie 
będzie żadnej 
informującej tabliczki.
Ta trasa ma swą nazwę 
zwyczajową.
Rosną wzdłuż niej robinie 
– drzewa.
Zwie się ……….

7

Skręć teraz w lewo
i jedź przez wieś. 
Szukaj gniazda bociana jeśli 
tego chcesz.
Nad czerwonym domem 
jest ono zrobione
i będziesz mieć szczęście 
jeśli będzie on w gnieździe.
Jedź teraz do końca wsi i przed 
białą kapliczką w prawo pryśnij.
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Droga jest trochę kręta 

i zmęczysz się na zakrętach

Ale za chwilę staniesz 

na moście i odpoczniesz na tym

pomoście.

Stoisz nad rzeką Łupią, którą 
wszyscy bardzo lubią.

Odbija od niej małe źródełko 
wszyscy o niej mówią: „Nasza 
mała perełko”.

Jedź teraz przez most 

w stronę kościoła

Nowa przygoda tam nas woła.

9

To jest nasz kościół w 1500 
roku zbudowany.  
I do tej pory świetnie 
zachowany.
W oknach kościoła są 
witraże, 
które stworzyli uzdolnieni 
malarze. 
Nad drzwiami wejściowymi 
dziury po kulach są, 
które pozostałością wojny 
są.
Przy tym kościele skarb 
znajdziecie.                                                      
A jest to zdjęcie nasze,            
które od dzisiaj jest wasze.

10

Skarb Źródła danych:

• Ks. Andrzej Wiktor Kamiński- Pamięć i wdzięczność.
Historia parafii Białynin w diecezji łowickiej

• Stanisława Jarecka – Klimowska -Zanim Lipce stały 
się Reymontowskie

• Folder Janisławice i Okolice
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Pracę wykonał nasz zespół w składzie:

1. Jakub Góraj
2. Klaudia Gruchała
3. Mikołaj Jagiełła
4.  Arkadiusz Kowalczyk
5. Dominik Kurzawa
6. Weronika Łęczycka
7. Jakub Łopatka
8. Dominika Porczyk
9. Marta Zglińska
10.Agata Gronowska
11. Izabela Klemba 
12. Mateusz Siejkowski
13. Mateusz Lesiak
14. Weronika Wojciechowska 
15. Weronika Bartłomiejczyk
16. Natalia Dejek
17. Martyna Dudek
18. Maja Dyrała

19. Oliwia Kamińska
20.  Aleksandra Kopańska
21.  Aleksandra Kowalczyk
22. Milena Lesiak
23. Patrycja Pietrzyk
24. Kacper Świech 
25. Mateusz Trębacz 
26. Izabela Dudek  
27. Piotr Aleksandrzak
28. Julia Antosik 
29. Krzysztof Topolski
30. Marcin Więcławek
31. Małgorzata Mazgajska
32. Kinga Szewczyk
33. Katarzyna Podkoń
34. Izabela Kowalczyk
35. Karol Gruchała
36.  Wojciech Gruchała


