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Nazwa szkoły- Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Zespole Szkół                         
w Sadkowicach

Miejscowość- Sadkowice 

Imię i nazwisko nauczyciela-
opiekuna- Magdalena Pajda

Data przesłania- 02.10.2015 r.

Gmina Sadkowice znajduje się 
w powiecie rawskim, 

w województwie łódzkim, granicząc 
z województwem mazowieckim. 
Gmina Sadkowice położona jest 

w samym centrum Sadów Europy.
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 Serdecznie witamy naszych miłych gości             
i zapraszamy do zwiedzania naszej 
miejscowości. 

 Gmina Sadkowice z owocowych sadów 
słynie i położona jest na mazowieckiej 
nizinie. Proponujemy Ci wyprawę 
rowerową byś nie zmęczył nóg,                         
a popracował głową. Podamy ci mapę                  
i zagadek kilka, ruszaj bracie w podróż              
i  złap bakcylka. 

Swoją wyprawę w Lewinie zaczynamy. 

Piękny drewniany kościół tutaj mamy. 

Gdy go ujrzysz  będziesz rad, ma on 

bowiem dwieście lat. Jego patronem 

jest biskup krakowski, męczennik 

z Polski. Urodzony w Szczepanowie, 

zmarł w Krakowie. Kto wie jak on się 

zowie? 2

7

Lewin to stara, XIV - wieczna 
wieś z pierwszym drewnianym 
kościołem. Była tu wielka 
zamożna parafia istniejąca 
do czasów powstania 
listopadowego. Pierwsza 
świątynia spłonęła, a obecny 
kościół drewniany, z drzewa 
modrzewiowego, został 
wybudowany w 1800 roku 
dzięki hojności Marii 
Piekarskiej.   Na szczególną 
uwagę zasługują renesansowa 
ambona z 1630 roku                  
i wizerunek Matki Bożej 
Łaskawej Lewińskiej Pani. 
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W Kaleniu znajduje się XIX  - wieczny, 

późno klasycystyczny pałac - perła 

Mazowsza. Według badań historyków 

pałac ten powstał w latach 

1840-1845. W latach dwudziestych XX 

wieku właścicielem pałacu była 

księżna Jadwiga Lubomirska                  

z Jełowickich, przyczyniła się ona        

do rozwoju parku i ogrodu różanego. 

Historia pałacu to opowieść                    

z dreszczykiem, która mówi o czasach 

wojny polsko - bolszewickiej. 

Właściciel uciekając przed wrogiem 

schował wszelkie kosztowności 

w ustronnym miejscu. Wiedząc o tym 

jego sługa zażądał, by żona 

gospodarza oddała mu je. Gdy ta mu 

odmówiła w przypływie złości udusił 

ją. Od tej pory duch niewiasty błąka się 

po pałacu. 

Na terenie parku w Kaleniu rosną 

sześćsetletnie dęby oraz okazałe 

modrzewie, które wpisane są w rejestr 

pomników przyrody. 
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Dwór wybudowany około 

1870 roku przez ówczesnych 

właścicieli, którzy posiadali 

majątek do 1945 roku.         

Jest to neorenesansowa 

budowla z czteroboczną 

wieżą. Po zakończeniu II 

wojny światowej ulokowano 

szkołę podstawową. Wokół 

budowli zachowały się piękne 

modrzewie o obwodach 205-

285 cm, wiąz o obwodzie 400 

cm, dąb szypułkowy                  

o obwodzie 320 cm i topola 

biała.
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Po obu stronach drogi, 

biegnącej przez wieś Bujały, 

rośnie ponad 200 

zabytkowych drzew. W tym 

lipy drobnolistne, jesiony 

wyniosłe, robinie akacjowe, 

kasztanowce białe i dęby 

szypułkowe. Także pojedyncze 

okazy topoli czarnej, klonu 

pospolitego, klonu jawora, 

składających się na aleję 

drzew wpisaną jako całość 

do rejestru pomników 

przyrody. 

Dwór powstał około 1820 roku. 

Otoczony jest parkiem,               

w którym znajdują się pomniki 

przyrody. W Paprotni urodził 

się Władysław Kowalski (1894-

1958) który był działaczem, 

publicystą, literatem oraz 

marszałkiem sejmu w PRL-u .
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Rezerwat obejmuje 174 ha lasu sosnowo 

– dębowego, gdzie znajduje się skupisko 

ponad dwóch tysięcy dorodnych drzew 

modrzewia polskiego, naturalnego 

pochodzenia. Drzewa mają wiek 100-150 

lat, obwód pnia od 2,5 do 3,5 metra, 

wysokość ok. 40 metrów. W konkursie 

na najgrubsze drzewa lasów 

państwowych w grupie 20 najgrubszych 

modrzewi znalazło się 9 drzew 

z rezerwatu Trębaczew o obwodach pni 

od 3,6 do 3,9 metra. 

Kawał historii tutaj u nas poznasz, 

bo do Warszawy przez Sadkowice wojska 

szwedzkie i pruskie maszerowały.

W Szwejkach stoi pomnik wspaniały,                         

by wszystkie pokolenia walkę oddziału 

partyzanckiego" "z hitlerowskim 

okupantem pamiętały.

3

Pomnik w Szwejkach 
Nowych upamiętnia 
walkę oddziału 
partyzanckiego AK   
z dnia 26 na 27 
listopada 1944 roku 
z okupantem 
hitlerowskim.
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Drogą suchą przez grusz 
pasy przejedziemy 
do Sadkowic, gdzie niegdyś 
wykarczowano lasy. 

6 1 8

Kościół pw. Dziesięciu Tysięcy 
Rycerzy Męczenników
w Sadkowicach jest kościołem 
parafialny, powstałym po pożarze 
starej, drewnianej świątyni            
w 1885 roku. Piękna świątynia      
w stylu romańsko – gotyckim 
posiada dwie wieże, trzy nawy        
i cztery ołtarze. Do wartości 
historycznych lub muzealnych 
kościoła zaliczyć należy: 
monumentalny krucyfiks i rzeźby 
czterech ewangelistów w Wielkim 
Ołtarzu oraz stylową ambonę        
w kształcie łodzi z żaglem. 
Fundatorem tej świątyni jest 
Marian Joachim Józef Zawisza 
Czarny.
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DZIĘKUJEMY ZA 
ROZWIĄZANIE 

QUESTU

• www.gminasadkowice.pl

• www.parafiasadkowice.pl

• www.dworypalace.travel.pl

• https://www.youtube.com/watch?v=
SCjAEV2v6JU

• Google Grafika

Twórca prezentacji – Mateusz Biskupiak

Współpracowali:

-Julia Tokarska

-Szymon Woźniak

-Kinga Ptaszek

-Izabela Gwiazdowicz

-Weronika Kowalczyk


