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CHOCIAŻ NA WSI MIESZKAMY
TO POCHWALIĆ SIĘ CZYM MAMY
NASZA GMINA NIEWIELKA
ALE ZNAJDZIE SIĘ TU NIEJEDNA 
PRZYRODNICZO- HISTORYCZNA 
PEREŁKA

O
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Z A P R A S Z A M Y   N A   W Y C I E C Z K Ę

Tematyka Questu
Na trasie naszego Questu znajdują 
się jedne z ciekawszych miejsc 
naszej gminy. Mamy nadzieję że 
opracowany przez nas Quest 
będzie atrakcją turystyczną w 
naszym regionie i pozwoli miło i 
przyjemnie spędzić czas. 
Przemierzając zaplanowaną przez 
nas trasę będzie okazja do 
poznania ciekawych miejsc 
historycznych związanych z naszym 
regionem, a także do podziwiania  
piękna ojczystej przyrody. Po 
drodze spotkamy lasy, zieleń łąk po 
których spacerują bociany, bażanty 
i kuropatwy, stare przydrożne 
drzewa, bocianie gniazda, łabędzie. 
Wyprawę uprzyjemniać będzie 
piękny śpiew ptaków. Przy 
odrobinie szczęścia możemy ujrzeć 
sarny. Trasę przemierzymy na 
rowerach. Przebieg jej ilustruje 
wiersz , mapa , zagadi i informacje 
o obiektach. Wycieczkę 
rozpoczynamy w Kiełczygłowie od 
skwerku  przed szkołą a kończymy 
w Chorzewie  w szkole.         

ZAPRASZAMY

O W pajęczańskim  powiecie

O Jak dobrze wszyscy wiecie

O Istnieje gmina  Kiełczygłów sobie

O I o niej właśnie ten wierszyk  skrobię.

O Od skwerku w Kiełczygłowie wycieczkę rozpoczynamy,

O Potem na północ  skręcamy,

O I nad rzeczkę Nieciecz się udajemy

O Gdyż żeremie bobrów tam znajdziemy.

O Potem robimy obrót o sto osiemdziesiąt

O Stawiamy kroków kilkadziesiąt

O I gdzie lekki łuk się zagina

O Kierujemy się na wieś  Mała Osina.

O Tam kapliczka jest postawiona

O I kwiatami przyozdobiona

O Chociaż już 300 lat sobie zlicza

O To nadal wszystkich nas zachwyca.

O ( zawracamy i kierujemy się na północ do wsi Obrów)

O W Obrowie jest Wiejskich Gospodyń Koło

O I wszystkim we wsi jest bardzo wesoło

O Sprawdzone przepisy gospodynie mają

O Które od długich lat już znają

O Według tych przepisów chrzanową zupę gotują

O I innymi ciekawymi rzeczami się też  zajmują

O Jeśli byśmy bardzo chcieli

O Koło Gospodyń się tymi przepisami  z nami podzieli.

Z Obrowa na południe się kierujemy

Aż sukcesywnie do Kul dojedziemy

Jadąc przez Kule zobaczymy atrakcje wielkie
bo starych drzew gatunki znajdziemy tam wszelkie.

Dalej na wschód się udajemy

Aż do Otoku dojedziemy,

Tam stare dęby , rosną

Latem , zimą oraz wiosną.

Drzewa te są pomnikiem przyrody

Wie o tym każdy , starszy czy młody.

Zaś tam na wschód jest wioska co się Brutus zwie

I każdy z jej mieszkańców dobrze wie

Że dawne drewniane chaty tam są,

I piękny stary rozłożysty dąb.

Z Brutusa zaś na południe podążamy

I do cmentarza dojeżdżamy.

Tu na cmentarzu mogiła się znajduje

I każdy się jej historią przejmuje

Bo dziesięciu niewinnych ludzi tu spoczywa

I wiele osób, by hołd im oddać tu bywa.

W czasie wojny zostali zgładzeni

Obok kościoła na szubienicy zawisnęli,

Kiedy kościół był jeszcze drewniany,

A teraz jest już murowany.

Tu ludzie pomnik im postawili

I w taki sposób  hołd im złożyli.

Koło kościoła  dworek zaś mamy

I chociaż wszyscy jego  zakątki znamy

To podobno tam straszy  Dama Biała

Co kiedyś dworek ojca odwiedzała.

Teraz jest tam biblioteka

I wiele tam książek na lekturę czeka.

Od kościoła na południowy- zachód się kierujemy

Aż tablicę z napisem CHORZEW odnajdziemy

A w Chorzewie znajduje się duży staw Ług

Co go bioróżnorodnością obdarzył sam Bóg.

Cztery hektary ten staw zajmuje

Taki na oko pomiar się przyjmuje.

Jeśli chodzi o zwierzęta

Żeby je poznać – niemała zachęta.

No ale staw już zostawimy

I na środek wsi się przenosimy,

Gdzie jest kapliczka mała.

Tam według legendy spoczywa ludzi wiele

Którzy podobno zmarli  na cholerę.

Wycieczkę naszą zamykamy

Gdy do szkoły w Chorzewie dojeżdżamy.

To już koniec naszej podróży.

Jak widać w naszej gminie atrakcji wybór duży.

Autor wiersza - WOJCIECH MARCHEWKA  

kl.VI a SP Kiełczygłów
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INFORMACJE  O  OBIEKTACH  NA  TRASIE  WYCIECZKI

Nr 1.   ŻEREMIA  BOBRÓW – przez naszą gminę przepływa

niewielka  rzeczka Nieciecz. Na 

Skutek działania kopalni węgla Bełchatów  poziom wody w rzece 
nie jest wysoki. Mimo tego od dwóch lat goszczą w niej

bobry , które pracowicie  budują swoje królestwo. Rzeczkę 
obrazuje  króciutki wierszyk :

Nasza Nieciecz ledwo ciecze,

I leniwie sobie płynie po kiełczygłowskiej krainie

Wije się , zakręca i do Widawki skręca

Tam w oddali od nas łączy cieki, i uchodzi do dużej,

Trzeciej co do wielkości  - Warty – polskiej rzeki.

Nr 2 .KAPLICZKA  w OSINIE MAŁEJ - przydrożna  kap-

liczka  jest przykładem małej 
architektury sakralnej, oraz elementem tradycyjnego 
krajobrazu kulturowego. Murowana z cegły na zaprawie 
wapiennej, wzniesiona na planie kwadratu, pokryta 
czterospadowym dachem. W jej wnętrzu znajduje się obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Budowa kapliczki datowana 
jest na początek 18 w. Obecnie przy kapliczce odmawiane 
są nabożeństwa majowe i święcenie pokarmów. Zmierzając 
do kapliczki możemy zobaczyć bociany  spacerujące po 
łąkach, kuropatwy.

INFORMACJE O OBIEKTACH  NA TRASIE  WYCIECZKI

Nr 3. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  w Obrowie – koło

powstało w 1963r. Panie z KGW

Krzewią kulturę regionalną, dbają o lokalne tradycje. Promują 
nasz region w powiecie, województwie i poza nim podczas 
cyklicznych imprez. Wielkim sukcesem pań było zdobycie I 
miejsca w konkursie regionalnym NASZE KULTUROWE 
DZIEDZICTWO 2003 za przygotowanie ZUPY CHRZANOWEJ . 
Potrawa wpisana została w 2008r na Listę Tradycyjnych 
Produktów woj. Łódzkiego ..Gospodynie uczestniczą w różnych 
warsztatach na których tworzą cudowne wyroby rękodzieła 
artystycznego-

haft, szydełkowanie. Dlaczego zupa chrzanowa ? - ano dlatego 
że w naszym regionie uprawia się chrzan. Kiełczygłów jest 
Siedzibą Polskiego Związku Producentów Chrzanu. Warzywo to 
w 1926r sprowadził z Niemiec dziedzic majątku ziemskiego 
Beresie – Oscar Paszke. Skrupulatnie strzegł tajemnicy uprawy, 
nikomu jej nie udostępnił. Dopiero po II wojnie zaczęto go 
uprawiać, trwa to do dziś.

Nr 4. POMNIKOWA LIPA W KULACH – przemierzając 

wieś Kule możemy 

podziwiać wiele wiekowych  i po-

tężnych drzew. Jednym z nich jest

pomnikowa lipa drobnolistna. Jej

obwód wynosi 370 cm. Ponadto 

można zobaczyć bocianie gniazda

Nr 5.  POMNIKOWY DĄB W OTOKU- we wsi Otok rośnie

dąb szypułkowy. Obwód jego

pnia wynosi 325 cm. Przy odrobinie szczęścia można 
zobaczyć  biegające sarenki.
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INFORMACJE   O  OBIEKTACH   NA  TRASIE  WYCIECZKI

Nr 6. BRUTUS- niedaleko Otoku jest wieś Brutus. Znajduje

się tu najpotężniejsze  i najgrubsze drzewo

dąb szypułkowy , który również jest chroniony. Jego obwód 

wynosi 395 cm. Jest piękny wysoki i zdrowy. Brutus to wieś pełna 
zieleni, otoczona lasami i łąkami pełnymi roślin. We wsi są też 
stare drewniane opuszczone chaty, które są świadectwem 
dawnej  polskiej wsi.

Nr 7. MOGIŁA NA CMENTARZU W KIEŁCZYGŁOWIE-

przemierzając drogę z Brutusa na cmentarz 
zobaczymy po drodze ogromne hałdy usypane przez zwałowarki z 
kopalni w Bełchatowie. Mamy wrażenie  jak byśmy byli w górach, 
mijamy też lasek który otacza cmentarz. Na cmentarzu znajduje 
się mogiła,w, której spoczywa 10 pomordowanych przez Niemców 
ofiar II wojny

światowej.

Nr 8. POMNIK STRACONYCH W KIEŁCZYGŁOWIE-

miejsce stracenia 

10 zakładników , którzy  spoczy-

wają na miejscowym

cmentarzu. 16 IX 1942r

Niemcy dokonali  publicznej

Egzekucji 10 Polaków , przywiezionych z policyjnego  więzienia 
w Radogoszczy pod Łodzią. Egzekucja była odwetem za zamach 
dokonany 1 IX 1942r na agronoma Otto Poha . O dokonanie 
zamachu Niemcy posądzali członków ruchu oporu, choć żadna z 
organizacji akcji tej nie organizowała. Z opowiadań starszych 
ludzi, wynikało iż były to porachunki między Niemcami. Poha
miał postrzelić jego rodak, za jakieś osobiste porachunki. 
Agronom  nie był złym Niemcem dla miejscowej ludności, nie 
chciał by ktokolwiek 

zginął z miejscowych .Ale by tradycji stało się zadość – za 1 
Niemca -10 Polaków, przywieziono na egzekucję więźniów z 
Radogoszczy i tu ich powieszono. Miejscowa ludność to 
wydarzenie upamiętniła pomnikiem, który znajduję się tuż obok 
kościoła. Przy pomniku odbywają się uroczystości. 

Nr 9. KOŚCIÓŁ- otaczają go piękne stare lipy.

INFORMACJE O  OBIEKTACH NA TRASIE WYCIECZKI

Nr 10. DWOREK W KIEŁCZYGŁOWIE - jest zabytkowym 

obiektem. Zbudowany został w końcu 
18w. Na przestrzeni wieków miał wielu właścicieli. Po 
Powstaniu Listopadowym należał do hrabiego Nesselrode, 
ojca Marii Kalergis zwanej Białą Damą. Była ona uczennicą 
Fryderyka Chopina, przyjaźniła się też z Cyprianem Kamilem 
Norwidem. Właścicielem dworku był też Stanisław Pestkowski. 
W Kiełczygłowie urodził się  też jego syn Stanisław, uczestnik 
Rewolucji Październikowej.

Dworek mieści pewną tajemnicę, którą próbują rozwiązać 
znawcy. Otóż w podziemiach mieszczą się piwnice , których 
architektura  nie zgadza się  z wyglądem dworku na zewnątrz. 
Przypuszcza się że zostały zbudowane w 16w, lub nawet 
znacznie wcześniej. Całkiem możliwe jest że budowla pełniła 
rolę obronną. Obecnie znajduje się tu biblioteka.

Nr 11. STAW  ŁUG - jest największym zbiornikiem 

wodnym na terenie gminy.Usytuowany jest pomiędzy 
Kolonią Chorzew a Tuchaniem. Zajmuje około 4ha powierzni. Nad 
stawem można podziwiać

ptactwo wodne- kaczki, łabędzie i przy odrobinie szczęścia żurawie. 
Wieczorem koncertują żaby.

Nad  stawm Ług odpocząć możemy

Na wędkę niejedną rybkę złapiemy

Żabiego koncertu wieczorem posłuchamy

A nad brzegiem łabędzia i kaczkę spotkamy.
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INFORMACJE O OBIEKTACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TRASIE WYCIECZKI

Nr 12.  KAPLICZKA- ciekawym obiektem 

w Chorzewie jest również mała 
kapliczka  znajdująca się na drzewie. Starsi  
powiadają że w czasach epidemii cholery  w tymże 
miejscu grzebano zmarłych. Inni powiadają że ma 
charakter dziękczynny. Jak jest naprawdę nie 
wiadomo, ale zachwyca swym urokiem.

ROZWIĄZANIE HASŁA  KOŃCZĄCEGO

WYPRAWĘ  

1 2
Ę

4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

GRATULACJE

MIEJSCE  NA PIECZĘĆ

Tytuł Questu:

NA TROPIE PRZYRODY I HISTORII 
KIEŁCZYGŁOWA I OKOLIC- WYCIECZKA 
ROWEROWA.

Gdzie jesteśmy?
Kiełczygłów jest niewielką miejsowością położoną w 
południowej części woj. łódzkiego, w powiecie 
pajęczańskim. Jest gminą o powierzchni 90 km 
kwadratowych. To typowa gmina rolnicza. Mamy piękną 
przyrodę i ciekawe miejsca historyczne. Można u nas 
odpocząć. Mamy gospodarstwa agroturystyczne.  
ZAPRASZAMY

Jak dojechać?
Kiełczygłów  posiada korzystne połączenia drogowe i 
kolejowe. W miejscowości Chorzew jest magistrala 
kolejowa Śląsk- Porty. Można od nas dojechać nad 
morze, do Poznania , Katowic, Łodzi, Krakowa, 
Częstochowy .Autobusem dojedziemy do Łodzi, 
Wielunia, Bełchatowa, Pajęczna. W oddalonym o 10km 
Ruśćcu mamy autobus do stolicy.

Początek Questu.
Wycieczkę rozpoczynamy w Kiełczygłowie od skwerku 
naprzeciw szkoły i dojeżdżamy do pobliskiej rzeki. 
Dalsza trasa prowadzi do: Osiny Małej, Obrowa, Kul, 
Otoku, Brutusa,, Kiełczygłowa, Chorzewa. Trasę 
kończymy w szkole w Chorzewie .Podczas wędrówki 
znajdujemy zaznaczone na trasie obiekty. Pomagać 
nam w tym będzie wiersz.

Trzeba też będzie rozwiązać zagadki by odczytać końcowe 
hasło  i zdobyć pieczęć w szkole w Chorzewie.

Czas przejazdu .
Około 6-7 godzin rowerem.

Długość trasy.

Około 20 km.

Opiekunowie Questu:
Danuta Kubiak, Katarzyna Ziółkowska,

Grażyna Idzikowska, Maria Brożyna

Imiona i nazwiska autorów :
W tworzeniu Questu brali udział wszyscy uczestnicy

Zielonej Szkoły  ze Szkoły Podstawowej  w Kiełczygłowie i Szkoły 
Podstawowej w Chorzewie, którzy byli w Kampinoskim Parku 
Narodowym w dniu 11-15 V 2015r ;

Julia Beśka , Agnieszka Cyrulik, Hubert Kowalewicz, 

Błażej Małecki,  Wojciech Marchewka, Magdalena Michalska, 
Kacper Mielczarek, Jakub Oleszczyk, Martyna 

Siewiera, Kacper Sudak, Ewa Zawiślak, Amelia Zgoda.

Tomasz Ciemcioch, Sandra Cisowska, Patrycja Kłys, 

Patryk Koniecka, Kinga Labocha, Weronika Maliszak, 

Kamil Pietryszka, Monika Siwiaszczyk, Jakub Strzelczyk

Bartłomiej Wieczorek, Michał Wieczorek, Dawid Żebrowski

Piotr Błasiak, Jessica Drewniak, Julia Gębicz, Martyna Jeż

Kacper Kurczewski, Oskar Olczak, Damian Paś, Aleksandra 

Pingot, Maksymilian Rogacki, Izabela Smejda, Oliwia Smejda, 
Bartosz Zygoń.
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HISTORIA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI

O Metryka Kiełczygłowa sięga prawdopodobnie 1446 r. Źródła historyczne podają że Kiełczygłów w 
przeszłości był wsią króelwską, należał do województwa sieradzkiego. Wzmianki z 16 w bezspornie 
poświadczają królewski tytuł własności. W okresie porozbiorowym wieś stanowiła własność rządową. Po 
upadku Powstania Listopadowego i wydzieleniu tzw. majoratu- stanowiącego uposażenie zasłużonych 
oficerów i urzędników carskich staje się m.in. własnością  hrabiego Nesselrode. 

O W dniu 3 IX 1939r Kiełczygłów zajęli Niemcy. Obszar obecnej gminy włączono do Rzeszy Niemieckiej. 
Sporą liczbę ludności  wywieziono na przymusowe roboty do Generalnej Guberni. Zamknięto szkoły , 
kościół. Przez pobliskie wsie( które należą do gminy) Kiełczygłówek i Kuszynę przebiegała linia frontu , 
po której do czasów obecnych zachowały się okopy w lesie kuszyńskim. W Kiełczygłowie mieszkało też 
sporo Żydów. W czasie okupacji wywieziono ich do obozów. Po wojnie wieś zaczęła się rozwijać.

O Drugą dużą wsią w naszej gminie jest Chorzew. Powstał około 12 w . Jego nazwa pochodzi od tego że 
ludzie dawno temu masowo chorowali na cholerę.

DANE  SZKOŁY

O ZESPÓŁ  SZKOLNO GIMAZJALNY 

O w  KIEŁCZYGŁOWIE

O SZKOŁA  PODSTAWOWA

O im. Adama  Mickiewicza

O 98-358  KIEŁCZYGŁÓW

O Ul. Tysiąclecia  8

O SZKOŁA  PODSTAWOWA

O w  CHORZEWIE

O 98-358  KIEŁCZYGŁÓW

Data  przesłania :  28 maja 2015r                                                  

Źródła informacji:

www.internet.kielczyglow.pl 

pl.wikipedia ;  wsieregionusieradzkiego.blogospot.com  ; www.radiozw.com.pl

nauczyciel koordynator  Danuta Kubiak

O


