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Streszczenie 
 

Słowa kluczowe: geograficzno-krajoznawczy, powiat wieluński, słownik 

 

Celem pracy jest zaprezentowanie materiałów krajoznawczych jednolicie 

opracowanych z terenu Ziemi Wieluńskiej w postaci słownika. Słownik geograficzno-

krajoznawczy powiatu wieluńskiego ma na celu utrwalenie i udostępnienie społeczeństwu 

badanego obszaru skarb kultury regionu, jakimi są obiekty czy miejsca turystyczne. Materiał 

ten ma również służyć uczniom na różnych poziomach edukacyjnych.  

W pracy wykorzystano metody badań takie jak: inwentaryzacja i aktualizacja danych 

walorów przyrodniczych i kulturowych w oparciu o eksploracje terenu, wywiad 

środowiskowy, kwerendę biblioteczną, analizę zdjęć lotniczych oraz map.  

Praca składa się z 6 rozdziałów. Pierwszy rozdział wprowadza w problematykę 

badawczą, przedstawia cele pracy, metody badań oraz materiały źródłowe. Drugi rozdział 

pokazuje literaturę przedmiotu i historię słownika. Kolejny rozdział to metodyka, czyli jak 

opracowany jest słownik geograficzno-krajoznawczy powiatu wieluńskiego. Przedostatni 

rozdział to główna część pracy – słownik. Podzielony na 2 podrozdziały. Pierwszy 

podrozdział podaje wiadomości ogólne o powiecie, czyli położenie i ukształtowanie, 

komunikację, historię, faunę i florę, klimat, gleby, ludność, gospodarkę, kulturę i usługi 

turystyczne. Drugi podrozdział przedstawia 117 haseł geograficzno-krajoznawczych. Na 

końcu pracy znajduje się podsumowanie, bibliografia, spis tabel, map, fotografii oraz wykaz 

haseł.  

Opisywany obszar oferuje mnóstwo atrakcji turystycznych. W powiecie wieluńskim 

znajduje się mnóstwo drewnianych zabytkowych kościołów i drewnianych młynów godnych 

uwagi. Zwiedzić również warto pałace, dworki, oraz obszar położony wzdłuż rzeki Warty. 

Wszystkie interesujące miejsca ujęte są w słowniku.  
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Abstract 
 

Keywords: geographical-touring, the county of Wieluń, the dictionary, 

 

The aim of this master thesis is to present tourist materials concerning the area of 

Wieluń Land in the form of a dictionary. This  dictionary of geographical-touring of Wieluń 

county is to make cultural treasures, that is objects or tourists attractions, available to the 

society. This material is also to be used by students at different educational levels. 

In the paper research methods such as: cataloguing and updating of natural and 

cultural values based on the exploration of the area, environmental interview, a preliminary 

survey of the library holdings, analysis of aerial photos as well as maps, were used.  

The Dictionary of geographical-touring of Wieluń county consists of six chapters. The 

first chapter not only introduces the research issues but also presents  the purpose, research 

methods and source materials. The second chapter shows literature of the subject and history 

of the dictionary. The next chapter deals with  methodology, it shows the way The Dictionary 

of geographical-touring of Wieluń county was elaborated.  

Last but not least chapter is the main part of this master thesis, that is, the dictionary. It 

is divided into two subsections. The first subsection presents basic information about the 

county such as: location and the lie of the land, transport, history, flora and fauna, climate, 

soil, population, economy, culture and tourist services. The second subsection presents  117 

geographical-touring entries. At the end of the thesis, there is summary, bibliography, list of 

tables, maps, photos and list of entries.  

The described area offers a lot of tourist attractions such as historic wooden churches 

and mills. Along the Warta river there are numerous palaces, manor houses  and the area itself 

which are also worth seeing. All places of interest are included in the dictionary.  
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1. Wstęp 
 

Turystyka jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych  

z dobrowolną czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz z wejściem  

w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym bądź 

społecznym)1. Zazwyczaj wyjazd turystyczny jest w celu wypoczynkowym, poznawczym lub 

innym. Rozmieszczenie obiektów turystycznych i koncentracja ruchu turystycznego może być 

w pewnym stopniu odbiciem atrakcyjności środowiska geograficznego (Lijewski i inni, 

2002). Należy zaznaczyć, że przemysł turystyczny, który opiera się na atrakcyjności 

turystycznej regionów i miejscowości, wykorzystując ich walory przyrodnicze i kulturowe 

jest coraz potężniejszą gałęzią gospodarki kraju. W efekcie coraz więcej powstaje ośrodków 

turystycznych i coraz większe możliwości rozwoju mają mniejsze miejscowości atrakcyjne 

turystycznie. Takie zjawisko można zaobserwować w powiecie wieluńskim, gdzie niewielkie 

miejscowości i wsie stają się ważne turystycznie, poprzez promocję i działania instytucji 

publicznych tj. urzędy gminne czy też lokalne grupy działania. Można przypuszczać, że dzieje 

się tak ze względu na występujące tu tereny bogate przyrodniczo i kulturowo. Obszar ten 

posiada malownicze krajobrazy, miejsca do aktywnego wypoczynku oraz wiele zabytków, 

które niestety zazwyczaj nie są znane społeczeństwu Ziemi Wieluńskiej. 

Słownik w swojej strukturze opiera się o dyscyplinę naukową, którą jest turystyka. 

Autorka uważa, że krajoznawstwo i turystyka są tożsame. Założeniem stworzenia słownika 

było znalezienie struktury, dzięki której praca jest czytelna, przejrzysta i zrozumiała. 

Autorka uważa także, że Słownik geograficzno-krajoznawczy Powiatu Wieluńskiego 

pozwoli odkryć przed czytelnikiem skarby kultury Ziemi Wieluńskiej i jej środowisko 

geograficzne. Jak dotąd w zasobach bibliotecznych jest mało pozycji opisujących cały powiat 

wieluński. Znajdują się jedynie wyrywkowe pozycje opisujące fragmenty obszarów lub 

pojedyncze gminy.  

Niniejsza praca o charakterze nowatorskim (pionierskim) obejmuje tereny Ziemi 

Wieluńskiej odpowiadające zasięgiem powiatowi wieluńskiemu położonemu w środkowej 

Polsce. Niegdyś „Ziemia Wieluńska” była tworem sztucznym, powstałym z dwóch 

początkowo zupełnie odrębnych jednostek, z których jedna tworzyła dawniej kasztelanię 

rudzką, a druga – na zachód od Prosny – po oderwaniu od Śląska weszła w skład Kaliskiego. 

Terminy administracyjno-terytorialne na przestrzeni XII – XVI wieku oznaczały tereny stale 

                                                 
1 https://mfiles.pl/pl/index.php/Turystyka, data: 7.04.2016 
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zmieniające swe granice. Dlatego też określenie „Ziemia Wieluńska”, „Wieluńszczyzna”  

w XVI wieku obejmowały obszary: „Rudzkie”, „kasztelania rudzka” lub „księstwo rudzkie” – 

teren na wschód od Prosny, a „Ostrzeszowkskie” – teren na zachód od Prosny (Rosin,  

1961, s.5). Obecnie historyczne określenie „Ziemia Wieluńska” to obszar odpowiadający 

administracyjnie powiatowi wieluńskiemu. 

 

 
Mapa 1 Historyczna Ziemia Wieluńska w granicach dzisiejszych gmin. 

Źródło: http://zgzw.pl 

 

Powiat wieluński położony jest częściowo na Nizinie Środkowo-Polskiej, 

makroregionu Niziny Południowo-Wielkopolskiej (leży w dorzeczu Warty, 

odprowadzającym swe wody do Odry), a część obszaru położonego na południe od 
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Wielunia leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Powiat wieluński jest jednym  

z 23 powiatów województwa łódzkiego. Zajmuje obszar 928 km2 i graniczy z powiatami: 

wieruszowskim, sieradzkim, łaskim, bełchatowskim, pajęczańskim, oleskim i kłobuckim 

(Mapa 1). 
  

1.1 Cele pracy 
 

 Celem pracy jest opracowanie słownika geograficzno-krajoznawczego Ziemi 

Wieluńskiej w granicach powiatu wieluńskiego oraz zaprezentowanie materiałów źródłowych 

dotyczących danych krajoznawczych regionu. Słownik ten ma na celu inwentaryzację 

walorów krajoznawczych Ziemi Wieluńskiej – skarbów kultury regionu stanowiących 

nierzadko atrakcyjność turystyczną. 

 Celem pracy jest również techniczne i graficzne opracowanie struktury słownika w 

celu prezentacji danych z powiatu wieluńskiego. 

 Zamierzeniem autorki jest przygotowanie materiału poprawnie merytorycznego do 

wykorzystania na poziomach edukacyjnych – szkoły podstawowej i gimnazjalnej, ale również 

na poziomie potencjalnego odbiorcy treści krajoznawczych. Praca ma za zadanie prezentację 

wiadomości o głównym centrum jakim jest Wieluń, a także wiadomości o całej przestrzeni 

geograficznej otaczającej miasto, do granic powiatu.  

 

1.2  Materiały źródłowe i metody badań 
 

Materiały źródłowe do niniejszej pracy zostały zebrane w czasie badań terenowych 

poprzez kwerendę biblioteczną w:  

 Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej,  

 Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnożyłach,  

 Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopnicy,  

 Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku,  

 Gminnej Bibliotece Publicznej w Osjakowie,  

 Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrówku,  

 Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie, 

 Gminnej Bibliotece Publicznej w Skomlinie,  

 Miejskiej i Gminnej Bibliotece im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu,  

8:51684
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 Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieluniu  

 oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchlesie),  

wizyty w: 

 Urzędzie Miejskim w Białej,  

 Urzędzie Miejskim w Czarnożyłach,  

 Urzędzie Miejskim w Konopnicy,  

 Urzędzie Miejskim w Mokrsku,  

 Urzędzie Miejskim w Osjakowie,  

 Urzędzie Miejskim w Ostrówku,  

 Urzędzie Miejskim w Pątnowie,  

 Urzędzie Miejskim w Skomlinie,  

 Urzędzie Miejskim w Wierzchlesie,  

 Starostwie Powiatowym w Wieluniu 

 Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie,  

 Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.  

Zebrane materiały w wyniku kwerendy bibliotecznej pozwoliły na stworzenie bazy 

danych o walorach przyrodniczych i kulturowych regionu. W celu aktualizacji 

zgromadzonych danych wykorzystano metodę interpretacji zdjęć lotniczych, wykorzystując 

program Google Earth oraz analizę map turystycznych i kartograficznych. Uzupełnieniem 

powyższych metod był również prowadzony wywiad środowiskowy z osobami 

zamieszkującymi powiat wieluński (osoby, z którymi zostały przeprowadzone wywiady nie 

życzyły sobie zamieszczania swoich nazwisk).  

W celu zebrania kompletnej dokumentacji geograficzno-krajoznawczej Ziemi 

Wieluńskiej wykorzystano także opracowania popularne oraz różne dokumenty pochodzące 

ze stron internetowych, artykuły z gazet lokalnych, przewodniki, foldery i broszury. W pracy 

wykorzystano dokumentację fotograficzną walorów przyrodniczych i krajoznawczych, 

pochodzącą z bezpośredniej eksploracji powiatu wieluńskiego przez autorkę. 

Do stworzenia pracy użyte zostały opracowania uzyskane w urzędach administracji 

państwowej m.in.: Strategia działań naprawczych oraz rozwoju gminy Pątnów (2013), 

Strategia rozwoju gminy Konopnica z wieloletnim planem inwestycyjnym (2008), czy też 

Strategia rozwoju gminy Skomlin na lata 2016-2026.   

Metodą badań, którą również należy wymienić przy tworzeniu niniejszej pracy jest 

metoda kameralna, która obejmowała: 
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 opracowanie edytorskie pracy, 

 analizę pozyskanych danych źródłowych, 

 pracę nad strukturą Słownika geograficzno-krajoznawczego powiatu wieluńskiego 

(opis tworzenia słownika zaprezentowano w rozdziale 3), 

 edycję map, dokumentacji fotograficznej i graficznej, 

 oraz tworzenie tabel w programie Excel. 

 

1.3  Podstawowe pojęcia stosowane w Słowniku geograficzno-  
 krajoznawczym powiatu wieluńskiego 

 

Aby zrozumieć treść Słownika geograficzno-krajoznawczego Powiatu Wieluńskiego 

należy zapoznać się z kilkunastoma terminami wykorzystywanymi w niniejszej pracy.  

 Najważniejszym terminem jest termin „geograficzno-krajoznawczy”. Aby zrozumieć 

ten termin, trzeba wyjaśnić osobno pojęcia: „geografia” i „krajoznawstwo”. Oba te pojęcia 

wyjaśnia Słownik języka polskiego PWN (2006): geografia to „nauka badająca Ziemię, jej 

powierzchnię, rozmieszczenie przyrody i rozwój działalności człowieka”, natomiast 

krajoznawstwo to „wiedza o kraju ojczystym lub regionie, poznawanie ich historii, geografii, 

archeologii przez organizowanie wycieczek, konkursów itp.”. 

Inną definicję pojęcia „geografia” przedstawia Internetowa Encyklopedia PWN2: 

„Geografia  to nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych. Bada 

przestrzenne zróżnicowanie powłoki Ziemi (epigeosfery) pod względem przyrodniczym  

i społeczno-ekonomicznym oraz związki między środowiskiem geograficznym i człowiekiem. 

(…) Wokół definicji geografii i zakresu badań geograficznych trwają dyskusje. Jeden  

z kierunków przyjmuje, że przedmiotem badań jest krajobraz jako zewnętrzne odbicie 

środowiska przyrodniczego; niektórzy zwolennicy tego kierunku zastępują krajobraz 

pojęciem epigeosfery (trójwymiarowa powłoka ziemska) obejmującej litosferę, hydrosferę, 

wraz z występującą na pograniczu tych sfer, biosferą (z antroposferą); inni uważają, że 

najistotniejsze są badania poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego,  

a według innego kierunku geografia jest nauką chorologiczną, która bada zjawiska w ujęciu 

przestrzennym, tzn. korelacje przestrzenne między zjawiskami i procesami zachodzącymi 

zarówno w środowisku przyrodniczym, jak i społecznym”. 

Pojęcie „krajoznawstwo” pierwszy raz pojawiło się w 1902 roku, w tzw. „Słowniku 

Warszawskim”, gdzie zostało określone jako „zbiór wiadomości o danym kraju” (Bieńczyk, 

                                                 
2 http://encyklopedia.pwn.pl, data: 8.04.16 
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2003, s.37). W Polsce termin ten pojawił się w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Wtedy za 

sprawą Antoniego Schneidera doszło do wydania „Encyklopedii dla krajoznawstwa Galicji” 

(Kruczek i inni, 2003, s.8). 

Inną definicję terminu „krajoznawstwo” przedstawia Wielka Ilustrowana 

Encyklopedia Powszechna (1930), w której krajoznawstwo zdefiniowano jako: „… zbiór 

wszelkich wiadomości o pewnym większym lub mniejszym obszarze. Ponieważ chodzi tu  

o wiadomości z najrozmaitszych dziedzin tj.: archeologia, historia, geografia, biologia, 

etnografia, statystyka, ekonomia itp., przeto krajoznawstwo nie tworzy osobnej nauki,  

a oznacza raczej działalność praktyczną, jak zbieranie materiałów bez dążenia do stworzenia 

jakiejś naukowej tezy”.  

Bieńczyk (2003) w swojej książce Krajoznawstwo i jego związki z turystyką 

przedstawił interesującą interpretację pojęcia krajoznawstwa, cytując słowa jednego  

z geografów rosyjskich W.P. Siemionowa-Tianszańskiego: „Jeśli geografia jako cel istotny 

ma badanie w szerokich zarysach całej kuli ziemskiej, to krajoznawstwo zajmuje się 

szczegółowym poznawaniem jakiegoś określonego kraju. Geografia patrzy przez teleskop, 

krajoznawstwo przez mikroskop. Geografia podaje wyniki swych obserwacji i uogólnień na 

mapkach o skali niewielkiej, obejmujących całą kulę ziemską lub jej oddzielne wielkie 

połacie, krajoznawstwo skupia swe obserwacje na mapkach szczegółowych o wielkiej skali, 

obejmujących niewielkie regiony”. 

Po drugiej wojnie światowej podejście do krajoznawstwa się nie zmieniło. Autorzy 

Międzynarodowego Słownika Turystycznego (1961) definiowali krajoznawstwo jako: „opis 

szczegółowy kraju bądź jego regionu lub wszechstronną wiedzę o kraju ojczystym,  

a w szczególności o swoim regionie”.  

Podczas V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, który odbył się w październiku  

2000 roku w Gnieźnie, zaprezentowano aktualną treść krajoznawstwa: „Krajoznawstwo – 

będąc źródłem patriotyzmu i tożsamości narodowej oraz nośnikiem wartości 

ogólnonarodowych i regionalnych – otwierać się musi równocześnie na Europę i świat. 

Powinno stawać się czynnikiem wzbogacenia kultury polskiej o wartości innych narodów,  

a równocześnie przekazywania Europie i światu najcenniejszych wartości kultury polskiej.  

(Bieńczyk, 2003, s.37) 

W.W. Gaworecki (2010) w swojej książce „Turystyka” również wyjaśnia pojęcie 

„krajoznawstwo”. Według niego „to pojęcie definiowane jest na ogół dwojako. Jedni traktują 

krajoznawstwo jako ruch społeczny (ujęcie szerokie), a inni przedstawiają je jako zbiór 

wiadomości o kraju ojczystym (ujęcie wąskie)”. Definicja krajoznawstwa ujmowanego jako 
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ruch społeczny jest zawarta w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej z 1965 roku: 

„Krajoznawstwo, ruch społeczny, dąży do zbierania i popularyzowania wszelkich wiadomości 

(geograficznych, historycznych, etnograficznych itp.) o kraju lub regionie, m.in. przez 

urządzanie wycieczek. Krajoznawstwo zbliża się do turystyki o wybitnie poznawczo-

dydaktycznym charakterze; szeroko pojęte krajoznawstwo wykracza jednak wyraźnie poza jej 

ramy, obejmując np. regionalne obserwacje czy nawet badania naukowe”.  

Pojęcie geograficzno-krajoznawczy to bardzo szeroki termin. Każdy z autorów 

literatury dotyczącej geografii i krajoznawstwa przedstawia swoje spojrzenie na to pojęcie. 

Zazwyczaj definicje te powtarzają się w mniejszym lub większym stopniu. Więc co tak 

naprawdę oznacza termin geograficzno-krajoznawczy? Odpowiedź na to pytanie można 

przedstawić za pomocą Słownika geograficzno-krajoznawczego Polski. Jest to słownik,  

w którym znajdziemy opisy miejscowości, regionów, województw, całej osobliwości 

przyrodniczej tj.: jeziora, rzeki, parki, rezerwaty, wzniesienia, góry, itd. Słownik 

geograficzno-krajoznawczy Powiatu Wieluńskiego również posiada takie hasła, jednakże 

ograniczone powierzchniowo, bo dotyczące jednostki administracyjnej jaką jest powiat.  

Hasła lub też terminy często powtarzające się w niniejszej pracy autorka wyjaśnia  

w dalszej części tego rozdziału. Pojęcia, które należy wyjaśnić to: region geograficzny, region 

turystyczny, miejscowość turystyczna, szlak turystyczny, kraina, walory turystyczne, walory 

krajoznawcze, obiekty krajoznawcze oraz usługi turystyczne.  

Dla turystycznych jednostek przestrzennych używa się najczęściej określeń: region 

geograficzny, region turystyczny, miejscowość, kraina i szlak turystyczny.  

A co właściwie oznacza pojęcie „region”? „Region jest jedną z podstawowych 

kategorii badawczych spotykanych w naukach geograficznych. Znaczenie to wynika  

z podstaw metodologicznych geografii, w której przestrzenne przedstawianie zjawisk 

traktowane jest jako zasadniczy atrybut dyscypliny, odróżniający ją od innych nauk. W ujęciu 

geograficznym funkcjonuje wiele definicji regionu, różne są kryteria klasyfikacji.  

W najbardziej ogólnym rozumieniu, regionem jest fragment powierzchni Ziemi, wyróżniony 

na podstawie jednej lub wielu cech przyrodniczych albo społeczno-gospodarczych; jest to 

obszar odróżniający się od innych. Regiony określone są granicami i wewnętrznymi 

właściwościami”3. W Słowniku geograficzno-krajoznawczym Powiatu Wieluńskiego 

pojawiają się dwa pojęcia związane z terminem „region”: region geograficzny i region 

turystyczny.   

                                                 
3 http://www.umcs.pl,  data: 8.04.16 
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Region (fizyczno)geograficzny jak podaje Internetowa Encyklopedia PWN to „zwarty 

obszar zamknięty granicą naturalną odróżniający się od terenów sąsiednich zespołem cech 

przyrodniczych i położeniem geograficznym. Region cechuje się wewnętrzną spójnością 

wynikającą z wzajemnego powiązania elementów składowych. Jest jednak z założenia 

wewnętrznie zróżnicowany (heterogeniczny), chociaż może być charakteryzowany przez 

rodzaj powtarzalności (wzór) struktur występujących w jego granicach. Składowe regionu są 

ze sobą powiązane nieprzypadkowymi relacjami, co sprawia, że region jako całość 

funkcjonuje w określony sposób. Regiony wyższego rzędu taksonomicznego składają się  

z podporządkowanych im jednostek regionalnych coraz niższych szczebli”. 

Pojęcie „region turystyczny” to: „obszar o wysokich walorach turystycznych, na 

którym koncentruje się ruch turystyczny. Odznacza się on pewną jednorodnością cech 

środowiska geograficznego oraz wewnętrznymi powiązaniami usługowymi” (Lijewski  

i inni, 2002).  

Andrzej Kowalczyk (2001) w swojej książce Geografia turyzmu tłumaczy pojęcie 

„region turystyczny” jako: „obszar (część kraju) charakteryzujący się walorami turystycznymi 

oraz odpowiednimi do nich walorami recepcyjnymi, do którego kieruje się ruch turystyczny. 

Z kolei część regionu, w której występuje zgrupowanie walorów turystycznych  

i miejscowości połączonych trasami lub szlakami nosi miano rejonu turystycznego”. 

Kowalczyk (2001) dodaje także, że: „W polskim planowaniu przestrzennym zamiast 

określenia „region turystyczny”, przyjęło się również używać terminów obszar turystyczny  

i rejon turystyczny.” 

Miejscowość turystyczna według Lijewskiego, Mikułowskiego i Wyrzykowskiego 

(2002) to „jednostka osadnicza, która ze względu na walory turystyczne, zagospodarowanie 

turystyczne i dostępność komunikacyjną stanowi punkt docelowy lub etapowy migracji 

turystycznych. O typie miejscowości turystycznej decydują rodzaj walorów turystycznych, 

pełnione funkcje oraz rodzaj zagospodarowania turystycznego”. Takie samo wyjaśnienie 

terminu „miejscowość turystyczna” stosuje Kowalczyk (2001).  

Trochę inaczej pojęcie „ miejscowości turystycznej” wyjaśnia Jackowski (1981)  

w „Typologii funkcjonowania miejscowości turystycznych”. Autor wyodrębnia cztery 

podstawowe kryteria typologii miejscowości turystycznych: fizjologiczne, społeczno-

gospodarcze, formalno-fizjonomiczne oraz genetyczno-historyczne. Przykładowo według 

kryterium społeczno-gospodarczego miejscowości te są wyodrębniane na podstawie pełnionej 

funkcji, struktury społeczno-zawodowej ludności oraz zasięgu przestrzennego funkcji 

turystycznych i poza turystycznych. 
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Kolejne pojęcie z zakresu turystycznej jednostki przestrzennej to kraina. Słownik 

języka polskiego PWN (2006) podaje dwie definicje tego jednego słowa:  

 „1. Część państwa stanowiąca etnograficzną, geograficzną i administracyjną całość (…);  

 2. Obszar wyróżniający się położeniem geograficznym, typem roślinności, fauny itp.”  

W książce Geografia turystyki Polski – Lijewskiego (2002) wyjaśnione zostało pojęcie 

„szlak turystyczny”. Autorzy w sposób obrazowy przedstawiają, że: „szlak turystyczny 

(pieszy, kolarski, motorowy, wodny, narciarski) to droga lub ścieżka prowadząca przez 

atrakcyjne obszary, miejscowości i obiekty turystyczne, przystosowana do potrzeb 

określonych form wędrówek”.  

Kolejnym tak samo ważnym terminem stosowanym w pracy są usługi turystyczne, 

stanowiące oddzielny punkt w podrozdziale 4.1, czyli Części A słownika. Przykładowo 

Gaworecki (2010) przez pojęcie „usługi turystyczne” rozumie „wszystkie społeczne 

pożyteczne czynności służące zaspokojeniu potrzeb turystycznych materialnych  

(np. komunikacyjnych, noclegowych) i niematerialnych, czyli duchowych (np. kulturalno-

rozrywkowych) człowieka”.  

Usługi turystyczne obejmują „różne czynności, umożliwiające turyście m.in. dojazd 

do miejsca występowania walorów turystycznych, pobyt w tym samym miejscu, a następnie 

powrót do stałego miejsca zamieszkania. Należy również zaznaczyć, że usługi turystyczne są 

świadczone przede wszystkim przez komplementarne dobra turystyczne, czyli urządzenia 

oraz instytucje infrastruktury turystycznej, i że wytwarza je głównie bezpośrednia gospodarka 

turystyczna. Jednak trzeba przyznać, iż w bogatej strukturze usług turystycznych występuje 

wiele rodzajów działalności usługowej, mających związek z urządzeniami oraz instytucjami 

infrastruktury nieturystycznej (np. usługi noclegowe w kwaterach prywatnych czy usługi 

komunalne). Chodzi tu o działalność pośredniej gospodarki turystycznej, związanej  

z eksploatacją walorów turystycznych” (Gaworecki, 2010).   

Wyjaśniając termin usługi turystyczne koniecznie trzeba przytoczyć legalną definicję 

tego terminu określoną w Ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst 

jednolity – Dziennik Ustaw z 2004, Nr 233, poz 2268). Zdaniem tej ustawy usługi turystyczne 

to „usługi przodownickie, hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub 

odwiedzającym”.  

Ostatnie trzy pojęcia jakie trzeba tu wyjaśnić to: walory turystyczne, walory 

krajoznawcze oraz obiekty krajoznawcze. Pojęcie „ walory krajoznawcze” wchodzą w skład 

szerokiego pojęcia „walory turystyczne”. Pojęcie walorów turystycznych próbuje zdefiniować 

kilku autorów. 
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Lijewski, Mikułowski i Wyrzykowski w swojej książce Geografia turystyki Polski 

(2002) piszą, że walory turystyczne „stanowią specyficzne cechy i elementy środowiska 

naturalnego oraz przejawy działalności człowieka, które są przedmiotem zainteresowań 

turystów”. Autorzy dokonują podziału walorów turystycznych biorąc pod uwagę podstawowe 

motywy ruchu turystycznego na: 

o „walory wypoczynkowe, służące regeneracji sił fizycznych oraz psychicznych, 

o walory krajoznawcze stanowiące przedmiot zainteresowań poznawczych, 

o walory specjalistyczne, umożliwiające uprawianie różnych form turystyki 

kwalifikowanej” 

Na walory wypoczynkowe składają się cechy niezbędne oraz cechy korzystne. Do 

tych pierwszych należą: czyste powietrze, ciszę, niski stopień urbanizacji, występowanie 

walorów estetycznych krajobrazu. Do tych drugich: szczególne walory krajobrazu, warunki 

do uprawiania czynnego wypoczynku, korzystne warunki bioklimatyczne oraz tzw. walory 

lecznicze.  

Do walorów krajoznawczych możemy zaliczyć: zespoły krajobrazowe i osobliwości 

przyrody, które są charakterystyczne, folklor, obrzędy ludowe, relikty ludowej kultury 

materialnej, zabytki budownictwa, charakterystyczne obiekty i przejawy współczesnej 

gospodarki, techniki, nauki i kultury (walory współczesnych osiągnięć człowieka).  

Walory specjalistyczne to cechy i elementy środowiska przyrodniczego, 

umożliwiające uprawianie różnych aktywności – żeglarstwa, jeździectwa, wędkarstwa, 

taternictwa, myślistwa (Lijewski i inni, 2002) 

 Nieco inaczej pojęcie walorów turystycznych tłumaczy Kurek (2007), według którego 

„walory (zasoby) turystyczne to zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów 

pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowania 

turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej. Z pojęciem walorów turystycznych 

utożsamia się termin zasoby turystyczne, które jest szersze i odnosi się do obiektywnie 

istniejących atrybutów środowiska przyrodniczego i społecznego (tzw. walory potencjalne), 

które stają się faktycznymi walorami turystycznymi dopiero po dokonaniu przez turystę ich 

pozytywnej oceny w procesie percepcji.” Autor wśród walorów turystycznych wydziela 

walory przyrodnicze i walory antropogeniczne. 

 O walorach turystycznych rozpisują się także Kruczek, Kurek i Nowacki (2003)  

w swojej książce Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki. Autorzy przedstawiają 

najogólniejszy podział walorów turystycznych, biorąc pod uwagę pochodzenie walorów. 

Kruczek, Kurek i Nowacki (2003) wyróżniają: „walory przyrodnicze (środowiska 
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naturalnego) i walory antropologiczne (kulturowe)”. Jeśli bierze się pod uwagę kryterium 

funkcji, to walory turystyczne pogrupowano w trzy zespoły: walory wypoczynkowe, walory 

krajoznawcze i walory specjalistyczne.  

 Chcąc przedstawić bardziej szczegółowe wyjaśnienie pojęcia „walory krajoznawcze”, 

należy sięgnąć po książkę Grzegorza Bieńczyka (2003) Krajoznawstwo i jego związki  

z turystyką. Autor w jednym z rozdziałów dokładnie opisuje walory turystyczne i ich podział. 

Bieńczyk (2003) cytując Z. Kruczka, S. Sacha i O. Rogalewskiego (1995) wyjaśnia pojęcie 

walory krajoznawcze: „składają się na nie osobliwości przyrody, walory dóbr kultury  

i tradycyjnej kultury ludowej, pamiątek i historii oraz współczesne osiągnięcia cywilizacyjne  

i kulturalne w zakresie kultury materialnej, duchowej i społecznej”.  

 Za Bieńczyka (2003) wg Romany Przybyszewskiej – Gudelis „Walory krajoznawcze 

to zespół dóbr naturalnych i antropogenicznych, które dzięki swemu znaczeniu 

poznawczemu, estetycznemu, dydaktycznemu i patriotycznemu, stanowią lub mogą stanowić 

w przyszłości przedmiot zainteresowania turystycznego”. 

  Pojęcie „obiekty krajoznawcze” dokładnie wyjaśniają panowie Kruczek, Kurek  

i Nowacki w książce Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki (2003). Według nich obiekty 

krajoznawcze to „obiekty odosobnione znajdujące się poza miejscowościami, jak i położone 

w obrębie jednostek osadniczych. (…) Przyjmuje się, że obiekty krajoznawcze to 

wyodrębnione strukturalnie i funkcjonalnie budowle (wraz z godnym zwiedzania 

wyposażeniem) bądź inne formy przestrzenne (naturalne lub antropogeniczne), a także 

obszary, na których występują okazy flory i fauny, cechujące się wartościami estetycznymi, 

poznawczymi, dydaktycznymi, patriotycznymi i wskutek tego będące przedmiotem 

zainteresowania krajoznawczego.” 

 Podobną definicję „obiektów krajoznawczych” przedstawia Bieńczyk (2003)  

w książce Krajoznawstwo i jego związki z turystyką: „obiekty krajoznawcze, tj. odosobnione 

obiekty, znajdujące się zarówno w miejscowościach, jak i poza nimi. Te obiekty 

krajoznawcze to wyodrębnione strukturalnie i funkcjonalnie budowle, bądź inne formy 

przestrzenne (naturalne lub antropogeniczne), posiadające wartości poznawcze i inne. Obiekty 

te mogą występować w miejscowościach, pojedynczo, w rozproszeniu lub zespole”.  

Każda z podanych powyżej definicji jest ze sobą powiązana. Jedno pojęcie łączy się  

z innym pojęciem, dlatego niezbędne jest poznanie tak zwanego „języka słownika”. Terminy 

wyjaśnione powyżej użyto w Słowniku geograficzno-krajoznawczym Powiatu Wieluńskiego 

dlatego też niezbędne było ich omówienie. Jednakże aby ostatecznie dowiedzieć się co to jest 

słownik należy przedstawić różnicę między słownikiem a encyklopedią, monografią  
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i leksykonem. Dzięki temu czytelnik pozna charakter niniejszej pracy. Taką właśnie różnicę 

przedstawia m.in. Słownik języka polskiego PWN (2006), według którego: 

 encyklopedia to „dzieło obejmujące wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub  

z jednej dyscypliny, ułożone alfabetycznie lub tematycznie” 

 leksykon natomiast to nic innego jak „słownik zawierający wiadomości 

encyklopedyczne” 

 monografia zaś to „rozprawa naukowa poświęcona jednemu zagadnieniu, jednemu 

działowi jakiejś nauki, jednej osobie, miejscowości, epoce itp.” 

 słownik, podobnie jak leksykon obejmuje „zbiór wyrazów ułożonych według  pewnej 

zasady, najczęściej alfabetycznie, objaśnionych pod względem znaczeniowym, 

gramatycznym, itp.”  

Inną definicję „słownika”, jednakże bardziej ogólną formułuje Nowa encyklopedia 

powszechna PWN P-S (1996), według której słownik to: „dawny dykcjonarz, zbiór 

wszystkich lub według określonej zasady dobranych wyrazów danego języka, 

uporządkowanych zwykle alfabetycznie”. 
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2. Zasady opracowania słownika geograficzno-
krajoznawczego w świetle literatury przedmiotu 

 

 W Słowniku geograficzno-krajoznawczym Powiatu Wieluńskiego powołano się na 

literaturę przedmiotu, między innymi na książki takie jak: Kowalczyk (2001) – Geografia 

turyzmu, Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski (2002) – Geografia turystyki Polski, Kruczek, 

Kurek i Nowacki (2003) – Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Bieńczyk (2003) – 

Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Kurek (2008) – Turystyka, oraz Gaworecki (2010) 

– Turystyka. Powyżej wymienione prace naukowe doskonale wyjaśniają zagadnienia  

z zakresu geografii i krajoznawstwa oraz turystyki w poszczególnych rozdziałach.  

Natomiast w drugiej części pracy – części słownikowej wykorzystano publikacje 

regionalne. Rozdział 4.1, przedstawiający zwięzłą charakterystykę Powiatu Wieluńskiego 

napisano dzięki publikacjom takim jak:  

■ Ziemia Wieluńska w XII – XVI w. Studia z dziejów osadnictwa (1961) – Ryszarda 

Rosina, 

■ Wieluń i okolice (1980) – Tomasza Olejnika,  

■ Słownik geograficzny gminy Wieluń (1998) – Kamili Packiej,  

pozycje wydane przez Starostwo Powiatowe:  

■ Powiat Wieluński (1999),  

■ Powiat Wieluński: wartości przyrodnicze i kulturowe (2005),  

pozycje wydane przez Uniwersytet Łódzki: 

■ Województwo Sieradzkie (1980), 

■ Województwo miejskie Łódzkie (1981), 

oraz pozycja wydana przez Urząd Wojewódzki w Sieradzu: 

■ Przyroda Województwa Sieradzkiego (1995-2002).   

 Wszelkie informacje dotyczące opisywanego rejonu (powiatu wieluńskiego) są 

zaczerpnięte z danych statystycznych przedstawionych w dokumencie: Województwo Łódzkie 

2015 – podregiony, powiaty, gminy (2015). Wiele informacji możemy także się dowiedzieć  

o Powiacie Wieluńskim z Kwartalnika Krajoznawczego RPK PTTK w Łodzi „Wędrownik”.  

 Historia i osadnictwo Ziemi Wieluńskiej, budowa geologiczna, sieć wodna, flora  

i fauna, klimat, społeczeństwo oraz gospodarka Powiatu Wieluńskiego została przedstawiona 

na podstawie pozycji Liszewskiego: „Zarys monografii województwa Łódzkiego” (2001), 

zweryfikowana podczas badań terenowych.  
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 Hasła Słownika geograficzno-krajoznawczego Powiatu Wieluńskiego zostały 

opracowane dzięki przeprowadzonym bezpośrednim badaniom terenowym na przykład 

poprzez wizyty w Urzędach Gminnych, oraz na podstawie niniejszych pozycji: Ciekliński 

(1963) „Zabytki Ziemi Wieluńskiej”, Rosin (1963) „Słownik historyczno-geograficzny ziemi 

wieluńskiej w średniowieczu”, Łakomy (1994) „Z dziejów Osjakowa”, Domagała (1996) 

„Nasza mała Ojczyzna”, Ruszkowski (2000) „Sieradz i okolice”, Olejnik (2003) „Wieluń”, 

Ks. Kołek (2003) „Czernice”, Mokras – Grabowska, Rzeńca (2007) „Województwo Łódzkie”, 

Ruszkowski (2000) „Sieradz i okolice”, Orłowski (2010) „800 lat Skomlina”, Domagała, 

Orłowski (2010) „Historia gminy Biała”, Langner (2014) „Bursztynowym szlakiem 

drewnianych kościołów”, oraz Wysokiński (2015) „Słownik geograficzny krajoznawczy 

turystyczny Polski”. Powyżej wymienione książki to tylko część bibliografii użytej do 

stworzenia haseł Słownika geograficzno-krajoznawczego Powiatu Wieluńskiego.  

 Warto również zaznaczyć, że część informacji wykorzystanych w pracy pochodzi ze 

źródeł internetowych dotyczących poszczególnych gmin Powiatu Wieluńskiego: 

 http://www.gminabiala.pl/,  

 http://www.czarnozyly.pl/,  

 http://www.konopnica.pl/,  

 http://www.mokrsko.pl/,  

 http://www.osjakow.pl/,  

 http://www.ostrowekgmina.pl/,  

 http://www.patnow.pl/,  

 http://www.skomlin.pl/,  

 http://www.wierzchlas.pl/,  

 http://www.um.wielun.pl/.  

W pracy wykorzystano także informacje ze strony powiatu: http://www.powiat.wielun.pl/.  

 Oprócz wymienionych wyżej źródeł, które zostały wykorzystane w pracy, autorka 

korzystała także ze źródeł kartograficznych, m.in.: Mapa turystyczna Polski (1998)  

1: 1 000 000, Mapa turystyczno-przyrodnicza Powiatu Wieluńskiego 1: 10 000 oraz Mapa 

turystyczna Powiat Wieluński (2001). 
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2.1  Historia słownika geograficzno- krajoznawczego w świetle    
 literatury przedmiotu 

 
 Polska to kraj z pięknymi tradycjami w zakresie opracowywania słowników, zarówno 

geografii powszechnej, jak i geografii Polski. W tym miejscu pragnę przybliżyć historię 

powstawania słowników geograficznych, związanych z turystyką i krajoznawstwem.  

 Pierwszy słownik geografii powszechnej, Leksykon geograficzny dla gruntownego 

pojęcia gazety i historii, ks. Hipariona Karpińskiego, ukazał się w Wilnie w 1766 r. Następny, 

Dykcjonarzyk geograficzny (trzytomowy), został wydany w Warszawie w latach 1782- 1783, 

nakładem i drukiem Piotra Dufoura.  

 Z późniejszych słowników na uwagę zasługuje dwutomowy Nowy dykcyonarz 

jeografii powszechney, dawney i teraźnieyszey (…) powiększony kilkuset artykułów  

(!) tyczących się jeografii polskiey, opublikowany w 1813 roku we Wrocławiu.. 

 W kolejnych latach również w Warszawie a dokładnie w 1851-53 został wydany  

w dwóch tomach Słownik geografii powszechnej opracowany przez Romana Lisieckiego  

i Wojciecha Szymanowskiego.  

 Następnie w latach 1925-27 (okres międzywojenny) ukazał się dwutomowy 

Podręczny słownik geograficzny ze szczególnym uwzględnieniem Polski, jej spraw i interesów  

opracowany przez E. Maliszewskiego i B. Olszewicza. To był ostatni polski słownik geografii 

powszechnej.  

 Pierwszy słownik geograficzny poświęcony wyłącznie Polsce wydany został  

w latach 1833-1838 przez Jędrzeja Słowaczyńskiego pt. „Polska w kształcie dykcjonarza 

historyczno-statystyczno-geograficznego”.  

 Następnie w latach 1880-1914 został wydany Słownik Geograficzny Królestwa 

Polskiego i innych krajów Słowiańskich, redagowany przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława 

Chlebowskiego i Władysława Walewskiego. Słownik ukazał się w 16 tomach.  

 Należy też wspomnieć o Słowniku geograficznym. Pochodzenie i znaczenie nazw 

geograficznych opracowanym przez Józefa Haliczera. Słownik ten ukazał się w 1933 roku,  

a następnie w 1935 wyszło wydanie drugie, w 1948 – wydanie trzecie.  

 W 1951 roku z inicjatywy Biura Turystyki Ministerstwa Komunikacji, obecnie 

Komitetu dla Spraw Turystyki, podjęto opracowanie Słownika geografii turystycznej Polski. 

Słownik jest specyficzną encyklopedią o Polsce, stanowiło i stanowi wciąż niewątpliwe źródło 

informacji. Do pracy zaangażowano kilkudziesięciu autorów – znawców poszczególnych 

części Polski. Autorzy za cel pracy obrali dostarczenie materiałów jednolicie opracowanych  
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z terenu całej Polski, z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w szczególności uwzględnia 

potrzeby publicystów, autorów przewodników i monografii, a także organizatorów masowego 

ruchu turystycznego. Słownik dostarcza zwięzłych informacji o najważniejszych obiektach 

geograficzno-turystycznych w Polsce. Hasła są ułożone alfabetycznie. Dzieło zawiera 

wybrane obiekty fizyczno-geograficzne i osiedla z całej Polski, w granicach ustalonych po 

drugiej wojnie światowej, uwzględniając podział administracyjny według stanu z 1952 roku. 

Podstawą treści geograficznej i układu Słownika geografii turystycznej Polski jest podział na 

regiony geograficzne. Niektóre regiony i części tych regionów ze względu na ich znaczenie 

dla ruchu turystycznego, wczasów i lecznictwa występują w opisywanej pozycji jako 

samodzielne hasła geograficzne i są to przykładowo: Karpaty i ich części (Tatry, Podhale, 

Pieniny, Beskidy). W ramach haseł przeprowadzono dalszy, szczegółowy podział – 

przykładowo w haśle Mazurskie Pojezierze znajdziemy podhasła: Iławskie Pojezierze, 

Olsztyńskie Pojezierze, Giżyckie Pojezierze i Suwalskie Pojezierze. W opisie regionów i ich 

części składowych uwzględniono: położenie, granice, budowę geologiczną, rzeźbę 

powierzchni, hydrografię, szatę roślinną i zwierzęcą, najważniejsze zagadnienia gospodarcze, 

społeczne i kulturalne, powiązania komunikacyjne, najważniejsze szlaki turystyczne, obiekty 

zagospodarowania turystycznego itp. Oprócz opisów regionów wprowadzono również inne 

hasła geograficzne o znaczeniu turystyczno-krajoznawczym, jak na przykład rzeki lub jeziora. 

Jeziora zestawiono w odrębnych hasłach całymi grupami. Główne rzeki Polski (Odra i Wisła) 

oraz samodzielne rzeki uchodzące bezpośrednio do Bałtyku mają własne hasła. W podhasłach 

rzek znajdują się także opisy jezior związanych z systemem rzeki. Duże kompleksy lasów, 

parki narodowe, rezerwaty przyrody i pojedyncze ciekawe pomniki przyrody w zależności od 

ich znaczenia zostały opisane albo pod własnymi hasłami, albo w hasłach regionów 

geograficznych lub przy poszczególnych miejscowościach. Treścią znacznej części słownika 

są hasła miejscowości, które przedstawione zostały w ustalonym schemacie. Wybrane 

miejscowości podzielono na cztery kategorie, kierując  się nie tyle wielkością osiedla, ile jego 

znaczeniem turystyczno-krajoznawczym. W zależności od zaliczenia do jednej z czterech 

kategorii opis miejscowości jest szerszy i pełniejszy lub skromniejszy i objętościowo 

mniejszy. W każdym wypadku starano podkreślić istotne cechy osiedla uwypuklając jego 

funkcje i charakter. Poważne braki w Słowniku dotyczą historii i etnografii Polski. 

Zaplanowane hasła krain historycznych i etnograficznych zostały tylko w małej części 

opracowane i dlatego nie mogły zostać ujęte w porządku alfabetycznym. Słowniku geografii 

turystycznej Polski składa się z dwóch tomów: pierwszy z hasłami od litery A do N (wydany 

w 1956 roku), a drugi – od N do Ż (1959).   
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 Kolejna pozycja, która zasługuje na uwagę to Słownik geograficzno-krajoznawczy 

Polski (1983). Jest to pierwsza tego typu publikacja od czasu wydania w 1956 i 1959 roku 

Słownika geografii turystycznej Polski (t. 1-2, red. M.I. Mileska). Słownik przeznaczony jest 

dla wszystkich, którzy chcą uzyskać zwięzłe, lecz różnorodne informacje o miejscowościach 

oraz dotyczące geografii fizycznej Polaki. Zadaniem Słownika jest podanie wszechstronnych 

informacji z zakresu krajoznawstwa. Oddzielne hasła poświęcono wszystkim miastom 

polskim, wielu wsiom, rzekom, jeziorom, sztucznym zbiornikom wodnym (zaporowym), 

pasmom górskim, grzbietom, szczytom, przełęczom, dolinom, puszczom i większym 

kompleksom leśnym, parkom narodowym, regionom fizyczno-geograficznym, historycznym  

i gospodarczym i in. Słownik łącznie zawiera 6400 haseł. W ich doborze kierowano się ogólną 

wartością krajoznawczą obiektu, a więc znaczeniem historycznym czy gospodarczym, 

walorami zabytkowymi czy dotyczącymi kultury ludowej, ochrony przyrody, archeologii itp. 

W opisach haseł podano informacje dotyczące: fizjografii, gospodarki, historii, zabytków, 

archeologii, kultury i sztuki ludowej (twórcy ludowi), ochrony przyrody (rezerwaty, pomniki 

przyrody), i in. Uwzględniono także dane o szlakach turystycznych i bazie noclegowej: 

hotelach, obiektach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego 

Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, kempingach i polach biwakowych.  

 Hasła w Słowniku geograficzno-krajoznawczym Polski (1983) ułożone są 

alfabetycznie, a nazwy, których pierwszy człon jest wyrazem pospolitym jak np. jezioro, 

przełęcz, góra, podane są w kolejności odwróconej, np.  

o Jezioro Długie należy szukać pod hasłem: „Długie Jezioro”, 

o Góry Świętokrzyskie należy szukać pod hasłem: „Świętokrzyskie Góry”, 

o Wywierzysko Olczyskie należy szukać pod hasłem: „Olczyskie Wywierzysko”.    

Człony przymiotnikowe stary (-a, -e), nowy (-a, -e) występują na pierwszym miejscu, 

na przykład tytułem hasła jest Nowa Słupia nie zaś Słupia Nowa. Teksty dotyczące kultury  

i sztuki ludowej są wyodrębnione i oznaczone ▲, dotyczące archeologii oznaczone ●,  

a rezerwatów przyrody - ■. W przypadku kilku jednoimiennych haseł przyjęto zasadę 

uszeregowania ich w następujący sposób: 

a) najpierw hasła z geografii fizycznej,  

b) hasło miasta, 

c) wsie uszeregowane według malejącej liczby ludności, 

d) jednoimienne jeziora w kolejności zmniejszającej się powierzchni, 

e) rzeki w kolejności zmniejszającej się ich długości. 
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 Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski posiada cztery wydania – z 1983 roku,  

z 1994 roku, z 1998 roku i z 2000 roku. Wydanie trzecie z 1998 roku posiada bardziej 

rozbudowane wyjaśnienia niż poprzednie wydania. Słownik geograficzno-krajoznawczy 

Polski (1998) stosuje wszystkie takie same zasady jak poprzednie wydania. Jednakże 

uzupełnione jest o wyjaśnienie kolejności informacji w hasłach miast i wsi. Hasła miast i wsi 

rozpoczynają się od danych geograficznych i zawsze trzymają się następującego schematu: 

1. położenie (dla wsi z zaznaczeniem położenia w gminie), 

2. liczba mieszkańców, 

3. komunikacja (stacje PKP, porty lotnicze, morskie, rzeczne), 

4. funkcje (w kolejności ich znaczenia), 

5. historia miejscowości, 

6. opis zabytków architektury, 

7. pomniki, 

8. miejsca pamięci narodowej, 

9. zabytkowe cmentarze, 

10. informacje dotyczące okolicy.  

 Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski (1998) przedstawia również informacje  

o odsyłaczach kierujących do haseł, w których zawarta jest szersza informacja o danym haśle 

obiekcie. Odsyłacze zazwyczaj mają postać strzałki, a czasem stosuje się skrót (zob.). Słownik 

zawiera mapę turystyczną Polski w skali 1: 1 000 000, która przedstawia podział Polski na 49 

województw oraz pokazuje nazwy wszystkich opisanych w Słowniku rezerwatów przyrody,  

z odesłaniem do haseł, w których jest ten opis. Na ostatnich stronach Słownika umieszczone 

zostały zdjęcia krajobrazów Polski, zdjęcia architektury znanych Polskich obiektów, oraz 

rysunki herbów miast Polskich.  

 W roku 1998 wydany został również Słownik geograficzny gminy Wieluń, którego 

autorem jest Kamila Packa. Praca składa się z 5 rozdziałów. Pierwszy zawiera cele i metody, 

drugi charakterystykę fizyczno-geograficzną gminy z uwzględnieniem położenia, budowy 

geologicznej, rzeźby, klimatu, stosunków wodnych, szaty roślinnej i gleb. Trzeci rozdział to 

krótki zarys historii obszaru gminy Wieluń, uwzględniający rozwój administracyjny, 

polityczny i gospodarczy regionu. Rozdział czwarty to słownik geograficzny z wyjaśnieniem 

wszystkich miejscowości i obiektów fizjograficznych występujących w granicach gminy 

Wieluń, zestawione w porządku alfabetycznym. Rozdział piąty to objaśnienia skrótów 

zawartych w Słowniku. Kolejne to analiza treści haseł, indeks nazw miejscowości i ich części, 
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indeks nazw obiektów fizjograficznych oraz spis literatury. Słownik nie jest obszerny, składa 

się z 77 stron.  

 Kolejną interesującą pozycją, o której należy powiedzieć jest złożony z 21 tomów 

Słownik geografii turystycznej Sudetów pod redakcją Marka Staffy (1989-2008). Słownik 

obejmuje poszczególne grupy górskie Sudetów i ich Podgórza. Podział na tomy został oparty 

na podziale regionalnym proponowanym przez W. Walczaka. 

 Wykaz wydanych tomów przedstawia się następująco: 

 SUDETY ZACHODNIE: 

1. Góry Izerskie (wyd. 1989) 

2. Pogórze Izerskie (wyd. 2003) 

3. Karkonosze (wyd. 1993) 

4. Kotlina Jeleniogórska (wyd. 1999) 

5. Rudawy Janowickie (wyd. 1998) 

6. Góry Kaczawskie (wyd. 2000) 

7. Pogórze Kaczawskie (wyd. 2001) 

 SUDETY ŚRODKOWE: 

8. Kotlina Kamiennogórska, Wzgórza Bramy Lubawskiej, Zawory (wyd. 1997) 

9. Góry Kamienne (wyd. 1996) 

10. Góry Wałbrzyskie, Pogórze Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowskie (wyd. 2005) 

11. Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie (wyd. 1995) 

12. Góry Bardzkie (wyd. 1993) 

13. Góry Stołowe (wyd. 1992, wzn. 1996) 

14. Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie (wyd. 1992) 

15. Kotlina Kłodzka, Rów Górnej Nysy (wyd. 1994) 

 SUDETY WSCHODNIE: 

16. Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie (wyd. 1993) 

17. Góry Złote (wyd. 1993) 

18. Góry Opawskie (wyd. 2008) 

 PRZEDGÓRZE SUDECKIE: 

19. Wzgórza Strzegomskie (wyd. 2004) 

20. Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska (wyd. 2005) 

21. Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Przedgórze Paczkowskie (wyd. 2008) 
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 W Słowniku geografii turystycznej Sudetów przyjęto jednolity, stały układ wszystkich 

tomów. Każdy tom składa się z części ogólnej, która zawiera krótką charakterystykę terenu, 

podającą ogólne informacje dotyczące całego regionu, określającą jego granice, podział na 

obszary niższego rzędu oraz omówienie wybranych zagadnień historycznych i związanych  

z działalnością człowieka.  

Na pierwszą część składają się wiadomości ogólne: 

 położenie i ukształtowanie, 

 budowa geologiczna, rozwój rzeźby i surowce mineralne, 

 klimat, 

 wody, 

 roślinność,  

 zwierzęta, 

 historia i osadnictwo, 

 gospodarka i użytkowanie ziemi, 

 kultura materialna i sztuka. 

 Po części monograficznej znajduje się bibliografia cytowana przy poszczególnych 

hasłach w części słownikowej. Ze względu na charakter opracowania, w części słownikowej 

ograniczono się tylko do podania numerów pozycji z bibliografii, bez przytaczania bliższych 

informacji dotyczących stron cytowanych prac.  

 Część słownikowa zawiera jednolity opis wszystkich obiektów fizjograficznych, 

miejscowości, samotnych budowli, i in., występujących w opisywanym regionie,  

a posiadających własne nazwy w języku polskim. Nie wprowadzono do słownika żadnych 

nazw polskich, jeżeli nie były już wcześniej publikowane, lub używane.  

 Każde hasło zostało opracowane według poniższego schematu uporządkowanego  

w kolejności punktów odpowiadających konkretnym problemom. Brak któregoś z punktów  

w opisie oznacza, że nie występuje w danym haśle zagadnienie w nim zawarte. Hasła zostały 

opisane w następującym schemacie: 

1. Daty wzmianek o miejscowości lub obiekcie oraz stare i obcojęzyczne nazwy 

używane oficjalnie 

Przy nazwach obiektów fizjograficznych nie podawano (z licznymi wyjątkami) dat wzmianek 

ze względu na trudności z uzyskaniem wiarygodnych danych. Informacja zawiera datę 

wzmianki w źródłach i nazwę w kolejności chronologicznej: od czasów najdawniejszych do 

współczesnych, ze wszystkimi istotnymi zmianami zachodzącymi w pisowni lub całej 

nazwie.  
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2. Podział administracyjny (dotyczy tylko miejscowości) 

Zmiany i stan aktualny na tle rozwoju miejscowości (przynależność administracyjna, 

włączanie innych miejscowości, tworzenie kolonii i przysiółków, wchodzenie w skład 

większych miejscowości itp.) 

3. Liczba mieszkańców (dotyczy tylko miejscowości) 

Data i liczba mieszkańców na podstawie materiałów statystycznych lub innych źródeł, 

podawane w jednolitych przedziałach czasowych. 

4. Powierzchnia w granicach administracyjnych miejscowości. 

Według aktualnych danych, z rozbiciem na główne kierunki użytkowania terenu.  

5. Położenie i charakterystyka miejscowości lub obiektu. 

Wysokość n.p.m., charakterystyka ogólna rejonu (położenie, nazwa obszaru niższego rzędu) 

ułatwiająca zlokalizowanie obiektu. Budowa geologiczna, ukształtowanie, wody, źródła 

mineralne, pokrycie terenu, użytkowanie ziemi, zabytki przyrody, tereny chronione.  

6. Historia miejscowości lub obiektu.  

Dzieje polityczne, społeczne, gospodarcze, rozwój turystyki.  

7. Zabytki archeologiczne, architektury i budownictwa (także ludowego  

i przemysłowego), dzieła sztuki. 

Opis jest prowadzony według przyjętego jednolitego klucza, obejmującego rodzaj obiektu  

i jego hierarchię w obrębie rodzaju: 

 kościoły parafialne, klasztorne, filialne, kaplice (katolickie, protestanckie, innych 

wyznań), 

 zamki, fortyfikacje miejskie, 

 pałace, dwory, 

 budynki użyteczności publicznej (ratusze, sukiennice, szpitale, szkoły, teatry itp.), 

 budynki mieszkalne, 

 budynki przemysłowe i gospodarcze, 

 inne obiekty (kapliczki, krzyże i figury przydrożne, cmentarze, pomniki, mosty itp.). 

Przy opisywaniu zespołów złożonych z różnych obiektów kolejność opisów może być inna, 

wynika bowiem ze składu zespołu zabytkowego, który jest traktowany w opisie łącznie.  

8. Kultura 

Teatry, zespoły artystyczne, stowarzyszenia kulturalne i regionalne, imprezy (stałe festiwale  

i przeglądy), muzea i zbiory, twórczość ludowa i twórcy, wydawnictwa, szkolnictwo 

ponadpodstawowe.  
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9. Biogramy osób pochodzących z miejscowości lub z nią związanych twórczością 

albo inną działalnością.  

10. Turystyka, lecznictwo uzdrowiskowe, sport.  

Obiekty i urządzenia turystyczne oraz sportowe, zagospodarowanie turystyczne, rekreacyjne  

i uzdrowiskowe miejscowości – podawane w formie informacji ogólnych.  

11. Bibliografia. 

W bibliografii podano pozycje, które wykorzystano przy opracowaniu słownika. W punkcie 

11 każdego hasła zamieszczono numery pozycji z bibliografii, które odnoszą się bezpośrednio 

do danego hasła i które wykorzystano przy jego opisie. Mogły się tu nie znaleźć najnowsze 

pozycje, wydane w trakcie pisania poszczególnego tomu.  

 Hasła złożone i wieloczłonowe podawane są w Słowniku geografii turystycznej 

Sudetów w brzmieniu potocznym, a więc np. Winna Góra – nie Góra Winna, Sulistrowicki 

Potok – nie Potok Sulistrowicki, Husycka Skałka – a nie Skałka Husycka itp. Przy określaniu 

pokrycia terenu stosowano określenie „zalesiony”, które odnosi się do wszelkich terenów 

leśnych, bez względu na ich obecny stan. 

 Przy opracowywaniu haseł wszystkich 21 tomów Słownika geografii turystycznej 

Sudetów korzystano przede wszystkim z materiałów źródłowych. Wykorzystano dostępne 

publikacje ogólne i specjalistyczne, krajowe i zagraniczne. Oprócz tego uwzględniono także 

liczne źródła kartograficzne, poczynając od map XVII- wiecznych, przez mapy niemieckie, 

czeskie i polskie, aż po najnowsze opracowania w skali 1:25 000 i 1:10 000 oraz 

poszczególne plany miast, na podstawie których podawano wysokości. Ustalając nazwy 

miejscowe korzystano z wszelkich dostępnych źródeł i opracowań poczynając od materiałów 

Komisji Nazewniczej po Wykaz urzędowych nazw miejscowości. Przy podawaniu danych 

statystycznych i innych wielkości korzystano z materiałów GUS i WUS oraz innych 

opracowań specjalistycznych. Wykorzystano także materiały niepublikowane, w tym wykazy 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu i Oddziału Terenowego  

w Wałbrzychu.  

 Ostatnim a zarazem najnowszym słownikiem, którego należy wskazać w tym 

rozdziale pracy jest Słownik geograficzny, krajoznawczy, turystyczny Polski, którego 

autorem jest Jan Wysokiński (2015). Słownik przedstawia podstawową wiedzę na temat 

wybranych miast, ich dziejów i najcenniejszych zabytków, charakterystykę mniejszych 

miejscowości turystycznych, w tym kurortów górskich i nadmorskich, uzdrowisk, regionów 

geograficznych, obszarów cennych przyrodniczo, polskich gór, największych rzek i jezior, 

wyróżniających się produktów turystycznych, najważniejszych szlaków. Te wszystkie 

27:29837



28 
 

informacje podano w podziale na województwa. Oprócz tego na początku słownika podano 

ogólne informacje o Polsce, następnie przedstawiono: Polskie obiekty z Listy UNESCO, 

Pomniki Historii Polski, Polskie obiekty na liście rezerwatów biosfery UNESCO, 

Zwycięzców Konkursu EDEN (Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna), Parki 

Narodowe w Polsce, Muzea Narodowe w Polsce, Ważniejsze skanseny w Polsce, Koronę Gór 

Polskich, Największe polskie jeziora, Najdłuższe polskie rzeki, Najlepsze produkty 

turystyczne, Plebiscyt 7 nowych cudów świata, Konkursy 7 cudów Polski, 7 cudów Polski 

magazynu Traveler, oraz Główne szlaki turystyczne.  

 Słownik geograficzny, krajoznawczy, turystyczny Polski to idealna książka dla 

każdego, kto chce poznać Polskę – kraj, w którym mieszka i o którym powinien posiadać 

podstawową wiedzę. Słownik ten jest także doskonałym kompendium wiedzy dla uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, realizujących tematy  

o Polsce.   
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3. Założenia metodyczne opracowania  Słownika 
geograficzno-krajoznawczego powiatu wieluńskiego 

 
 

Przedmiotem rozważań jest powiat wieluński, o którym informacje zostały 

przedstawione w formie słownika geograficzno-krajoznawczego. Niniejsza praca składa się  

z 5 rozdziałów: 

1. Wstęp 

2. Zasady opracowania słownika geograficzno-krajoznawczego w świetle 

literatury przedmiotu 

3. Założenia metodyczne opracowania słownika geograficzno-krajoznawczego 

powiatu wieluńskiego 

4. Słownik geograficzno-krajoznawczy powiatu wieluńskiego 

5. Bibliografia 

Słownik geograficzno-krajoznawczy powiatu wieluńskiego dzieli się na dwie części: 

 wiadomości ogólne o środowisku geograficznym powiatu wieluńskiego 

 hasła geograficzno-krajoznawcze 

Wiadomości ogólne o środowisku geograficznym opisywanego terenu zawarte w pracy 

ułożone w następującej kolejności: 

■ położenie i ukształtowanie 

■ budowa geologiczna 

■ klimat 

■ sieć wodna 

■ gleby 

■ szata roślinna 

■ świat zwierzęcy 

■ historia i osadnictwo 

■ ludność 

■ gospodarka 

■ komunikacja 

■ usługi turystyczne 

■ kultura 

Hasła Słownika geograficzno-krajoznawczego Powiatu Wieluńskiego ułożone są  

w porządku alfabetycznym, przy czym o kolejności haseł dwu i więcej członowych, decyduje 
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pierwszy człon tytułu hasła, a następnie drugi, trzeci. Słownik zawiera 117 haseł. Podczas 

tworzenia pracy, przy doborze haseł kierowano się wartością krajoznawczą obiektu, a więc 

znaczeniem historycznym, gospodarczym, walorami przyrodniczymi, zabytkowymi, ale także 

dotyczącymi kultury, środowiska przyrodniczego i jego ochrony. W tekstach haseł słownika 

zawarto informacje o fizjografii, gospodarce, archeologii, historii, zabytkach, kulturze, 

turystyce, sporcie, sztuce ludowej, jak również ochronie przyrody (rezerwaty, pomniki 

przyrody) i wiele innych. Podkreślić należy, że przyjęty schemat nie jest stosowany sztywno, 

lecz elastycznie, w zależności od możliwości i zawartości konkretnego hasła. Należy także 

zwrócić uwagę na fakt, iż treść niektórych haseł jest krótka i mało wyczerpująca. Wynika to  

z braku informacji na ich temat w materiałach źródłowych, instytucjach publicznych oraz od 

osób prywatnych odwiedzonych przez autorkę podczas badań terenowych.  

W hasłach dwuczłonowych, gdzie pierwszy człon określa drugi wyraz, jak np. 

równina, wzgórze, rzeka, rezerwat, szlak a drugi wyraz jest wyrazem określającym, 

zastosowano (wzorując się na innych słownikach) odwrotną kolejność wyrazów. 

Przykładowo:  

1. Rezerwat Lasek Kurowski należy szukać pod hasłem Lasek Kurowski Rezerwat;  

2. Rzeka Warta należy szukać pod hasłem Warta rzeka,  

3. Góra Wapiennik należy szukać pod hasłem Wapiennik góra 

Kolejność informacji w poszczególnych hasłach nie jest przypadkowa i wynika  

z przyjętych przez autorkę schematów. Opis poszczególnych haseł rozpoczyna krótka 

informacja o położeniu danej jednostki na tle gminy bądź powiatu. Następnie przedstawiono 

rys historyczny, walory przyrodnicze i antropogeniczne, gospodarka, kultura, sztuka, i inne. 

Należy podkreślić, że treść poszczególnych haseł prezentuje zakres wiadomości, który 

według autorki oddaje charakter danego obiektu. W miejscu gdzie była potrzeba ukazania 

wielkości, wysokości, długości, szerokości czy też głębokości opisywanej jednostki, 

wprowadzono takową adnotację. Informacje takie jak powierzchnia danej gminy, ludność 

ogółem, (w tym mężczyzn i kobiet), oraz gęstość zaludnienia gminy będzie podana  

w oddzielnym haśle. Przykładowo chcąc dowiedzieć się informacji na temat Wielunia jako 

miasta – rys historyczny, atrakcje, walory itp. – trzeba odszukać hasło: Wieluń miasto. 

Jednakże gdy chcemy dowiedzieć się wiadomości na temat gminy Wieluń – powierzchni, 

ludności – takowe dane będą podane pod hasłem: Wieluń gmina. Zasada ta działa przy każdej 

z 10 gmin powiatu wieluńskiego.  

Poza hasłami miast, wsi, jezior, rzek, krain geograficznych, rezerwatów, w słowniku 

znajdują się także dwa Parki Krajobrazowe – Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty  
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i Widawki oraz Załęczański Park Krajobrazowy. Ze względu na ich niezwykły charakter, 

zostały one nieco inaczej przedstawione:  

 położenie i powierzchnia parku, 

 przedmiot ochrony, 

 flora parku, 

 fauna parku, 

 przyrodnicze i poza przyrodnicze atrakcje turystyczne. 

W większości słowników geograficznych, krajoznawczych, turystycznych jak  

i również w Słowniku geograficzno-krajoznawczym powiatu wieluńskiego zastosowano 

odsyłacze w formie strzałki (→) lub skrótu (zob.), które kierują czytelnika do haseł,  

w których zawarta jest bardziej szczegółowa informacja o wymienionym w danym haśle 

obiekcie.  

W słowniku można również znaleźć liczne mapy i fotografie, dzięki którym praca jest 

bardziej przejrzysta i trafia do wyobraźni odbiorcy. Dołączone mapki ukazują położenie 

powiatu na tle całego województwa łódzkiego oraz prezentują mniejsze jednostki czyli gminy 

powiatu. Całość ilustrowana jest kolorowymi fotografiami niezwykłych i szczególnych miejsc 

znajdujących się na terenie powiatu wieluńskiego, czy to z dziedziny architektury, przyrody 

czy też pokazujące kulturę i sztukę.  

Poprzez niniejsze opracowanie autorka pragnie przybliżyć wszystkim 

zainteresowanym bogactwo i piękno tego centralnie położonego w Polsce obszaru, który 

nieustannie się rozwija i odkrywa nowe możliwości.  
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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

Wyraz lub wyrazy, stanowiące tytuł hasła są podawane w tekście danego hasła tylko z postaci 

pierwszych liter. Skróty podane w wykazie mogą występować w hasłach także w dużej litery, 

gdy odnoszą się do nazw własnych. W wykazie nie podano powszechnie przyjętych  

i stosowanych skrótów dla oznaczenia jednostek, miar, nazw instytucji itp. (Marek Staffa, 

2005).  

 

abp. – arcybiskup, 

adm. – administracja, administracyjna, 

arch. – archeologia, archeologiczny, 

archeolodzy 

archit. – architektura,  

bar. – barokowy, barok 

bibl. – biblioteka,  

bon. – bonitacyjna, 

bp. – biskup, 

bud. – budynek, budowa, budowle, 

budownictwo, budowany, 

centr. – centrum, centralny, 

char. –charakter, charakterze, 

charakterystyczne, charakteryzujące 

cment. – cmentarz, cmentarzysko, 

cz. – część, częściowej, częściowo, 

dł. – długi, długość, 

dn. – dnia, 

dodat. – dodatkowy, dodatkowo, 

dok. – dokumenty, dokumentacyjny, 

drewn. – drewniany,  

elem. – elementy,  

f. – funkcja, funkcjonować 

gat. – gatunek, gatunkowo, 

geogr. – geografia, geograficzny, 

geol. – geologia, geologiczny, 

gęst. – gęstość,  

gł. – głównie, głównych, 

gm. – gmina, gminny, 

gosp. – gospodarstwo, gospodarka,  

got. – gotycki, 

gr. – granica, graniczy, grupa, 

hist. – historia, historyczny, 

kat. – kategoria, 

kl. – klasa, klasie, 

klas. – klasycystyczny, 

krajobr. – krajobraz, krajobrazowy, 

ks. – ksiądz,  

kult. – kultura, kulturalny, kultury, 

l. – lat, lata, lewy 

ludn. – ludność,  

m.in. – między innymi, 

miejsc. – miejscowość, miejscowy, 

mur. – murowany, 

n. p. m. – nad poziomem morza, 

n.e. – naszej ery, 

neogot. – neogotycki,  

np. – na przykład, 

ob. – obwód,  

odbud. – odbudowany, odbudowa,  

odc. – odcinek, odcinkowy,  

odległ. – odległość, odległy, 
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ok. – około, okolica, 

okr. – okres, okresie, 

ołt. – ołtarz,  

oo. –ojców (liczba mnoga), 

organiz. – organizować, organizowane, 

os. – osoby, 

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna, 

ośr. –ośrodek, 

ozn. – oznacza, oznaczony, oznakowana, 

p.n.e. – przed naszą erą, 

p.w. – pod wezwaniem, 

par. – parafia, parafialny, 

pd. – południe, południowy, 

pkt. – punkt, punktowy, 

pn. – północ, północny, 

poch. – pochodzić, pochodzenie, 

pocz. – początek, początkowo, 

podm. – podmiot, 

podst. – podstawa, podstawowa,  

poj. – pojawić, pojawiły, 

polit. – polityczny, polityka, 

poł. – położona, połowa, 

pow. – powierzchnia, powiat, powyżej, 

powstanie, powstał, 

późn. – późny, późniejszy, 

późnobar. – późnobarokowy, 

późnogot. – późnogotycki, 

późnoren. – późnorenesansowy, 

prawdop. – prawdopodobnie, 

prezb. – prezbiterium, 

przeł. – przełom, przełomu, przełomami, 

przem. – przemysł,  

przykł. – przykład, przykładowo, 

przyr. – przyrodniczy,  

publ. – publiczne, publicznie, 

r. – rok, roku, 

ren. – renesansowy, 

rez. – rezerwat, 

rok. – rokokowy, 

rom. – romański, 

rozbud. – rozbudowa, rozbudowano, 

rz. – rzeka, 

sł. – słowa, słowem, 

soł. – sołectwo, sołecka, 

str. – strona, 

szer. – szeroki, szerokości, 

śr. – średni, środkowa, 

średniow. – średniowiecze, 

średniowieczny, 

środk. – środkowa, 

śś – świętych (liczba mnoga), 

św. – święty, świat, światowa, 

tj. – takie jak, to jest, 

top. – topograficzne, 

tur. – turystyka, turystyczny,  

tzn. – to znaczy, 

tzw. – tak zwany, 

ukszt. – ukształtowany, ukształtować, 

ul. – ulica, 

ur. – urodzony, urodzić,  

usł. – usługa, usługowe,  

utw. – utworzony, 

w. – wiek, wieku, 

wewn. –wewnątrz, wewnętrznie, 

wg – według, 

wł. – własność, właściciel, własne, 

woj. – województwo, wojna, 

wsch. – wschód, wschodni, 
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wybud. – wybudować, wybudowany, 

wyk. – wykonany, wykonać, 

wys. –wysokość, 

wyż. – wyżyna, wyżynny, 

wzgl. – (pod) względem, (ze) względu, 

wzm. – wzmianki, wzmiankował, 

wzn. – wzniesiony, wzniesienie, 

zabyt. – zabytek, zabytkowa, 

zach. – zachód, zachodni, 

zad. – zadanie, 

zał. – założyć, założony, założenie, 

zas. – zasobność, zasobności, 

zbud. – zabudowa, zbudowany, zbudować, 

zewn. – zewnątrz, zewnętrznie 

znaj. –znajduje, 

zob. – zobacz, 

źr. –źródło, źródłowy,
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4. Słownik geograficzno-krajoznawczy powiatu wieluńskiego 
 
 

4.1  Wiadomości ogólne o środowisku geograficznym powiatu    

  wieluńskiego 
 

I. Położenie i ukształtowanie 

 

Powiat wieluński o powierzchni 926 km2 (stan z 2014 roku) położony jest w centralnej 

części Polski, w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, około 120 km od 

Łodzi (Mapa 2). 

Częściowo leży na Nizinie Środkowo-Polskiej, makroregionu Niziny Południowo-

Wielkopolskiej (w dorzeczu Warty, odprowadzającym swe wody do Odry). Obszar pod 

względem morfologii jest w przyrodzie często równinny, jednakże udając się na południe, 

teren staje się bardziej urozmaicony licznymi pagórkami i wzniesieniami. Dzieje się tak, 

ponieważ część obszaru położonego na południe od Wielunia leży na Wyżynie Wieluńskiej, 

która jest częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Północno zachodnia część powiatu 

położona jest na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, natomiast północno wschodnia część jest 

częścią Kotliny Szczercowskiej.  
 

 
Mapa 2 Lokalizacja powiatu wieluńskiego na obszarze Polski 

Źródło: Powiat Wieluński 1999 
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Wschodnia ściana powiatu to tereny, przez które przepływa rzeka Warta. Wpływa ona 

na teren Ziemi Wieluńskiej w Załęczańskim Parku Krajobrazowym (południowy wschód 

powiatu) a opuszcza obszar za miejscowością Rychłocice w Parku Krajobrazowym 

Międzyrzecza Warty i Widawki (północny wschód powiatu) (Mapa 6 str. 44). Krajobraz 

powiatu wieluńskiego jest atrakcyjny ze względu na swoją różnorodność związaną  

z występowaniem zarówno form krasu, jak również krajobrazu polodowcowego, 

ukształtowanego w wyniku plejstoceńskich zlodowaceń. 

Powiat Wieluński jest 8 co do wielkości powiatem województwa łódzkiego, po 

sieradzkim, radomszczańskim, piotrkowskim, opoczyńskim, tomaszowskim, łowickim  

i bełchatowskim. Zajmuje 5,09% powierzchni województwa. Jest jednym z 24 powiatów 

województwa łódzkiego. Graniczy z następującymi powiatami: od północy z powiatem 

sieradzkim, od północnego-wschodu z powiatem łaskim i bełchatowskim, od wschodu  

z pajęczańskim, od południowego wschodu z powiatem kłobuckim należącym do 

województwa śląskiego, od południa z oleskim należącym do województwa opolskiego, 

natomiast od zachodu powiat wieluński graniczy z powiatem wieruszowskim (Mapa 3). 

 

 
Mapa 3 Granica Powiatu Wieluńskiego na tle innych powiatów 

Źródło: https://pl.wikipedia.org, zmienione  

 

Strukturę administracyjną tworzy 10 gmin – miasto i gmina Wieluń oraz gminy 

wiejskie: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin  
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i Wierzchlas. (Mapa 4). Największą obszarowo gminą jest Wieluń – 13 120 ha. Na terenie 

miasta istnieje ponad 34-hektarowy kompleks parkowo-leśny. Najmniejszą gminą w powiecie 

jest Skomlin. Więcej informacji przedstawia tabela nr 1. Siedzibą samorządowych władz 

powiatowych jest miasto Wieluń. Miasto stanowi regionalny ośrodek gospodarczy, handlowy, 

oświatowy i kulturalny. Obszar powiatu zamieszkuje w sumie 77513 osób (stan w dniu 

31.12.2014), czyli 3,09% ludności województwa łódzkiego. 

 
Mapa 4 Powiat wieluński z podziałem na gminy 

Źródło: http://www.powiat.wielun.pl/ 

 

Tabela 1 Powierzchnia poszczególnych gmin powiatu wieluńskiego 

GMINA POWIERZCHNIA (w ha) 
1. Wieluń 13 120 

2. Biała 7 499 

3. Czarnożyły 6 990 
4. Konopnica 8 300 
5. Mokrsko 7 775 

6. Osjaków 10 000 
7. Ostrówek 10 200 
8. Pątnów 11 430 

9. Skomlin 5 560 

10. Wierzchlas 11 920 

Źródło: http://www.powiat.wielun.pl 
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II. Budowa geologiczna 
 

Budowa geologiczna jest jednym z tych czynników fizjograficznych, które nie tyle 

przez bezpośrednie oddziaływanie, co przez wpływy, jakie wywiera na kształtowanie się 

elementów środowiska, posiadają duże znaczenie dla rozwoju osadnictwa (Rosin, 1961). 

Współczesna powierzchnia Polski środkowej zbudowana jest głównie z utworów 

pochodzenia lodowcowego oraz nieco młodszych osadów eolicznych i rzecznych, należących 

do systemu czwartorzędowego. Pod płaszczem skał luźnych występują utwory 

trzeciorzędowe, powstałe w warunkach sedymentacji lądowej jako osady wietrzeliskowe, 

rzeczne i jeziorne. Pod tą nieciągła serią trzeciorzędową znajdują się w powiecie wieluńskim 

skały mezozoiczne, przeważnie pochodzenia morskiego z jury i kredy. Utwory mezozoiczne 

występują w zasięgu dwóch jednostek strukturalno-tektonicznych monokliny przed sudeckiej, 

która ku południowemu wschodowi przechodzi w monoklinę śląsko-krakowską  

(Krzemiński, 1980).  

W niektórych miejscach skały mezozoiczne, pochodzące przede wszystkim z jury, 

wychodzą na powierzchnię spod osadów czwartorzędowych. Najstarszymi skałami są osady 

triasowe położone na północny zachód oraz na wschód od Wielunia (mapa 5). Reprezentują je 

występujące w Widoradzu najniższe poziomy kajpru, iły lub łupki z wkładkami 

drobnoziarnistych piaskowców żelazistych, iłołupków marglistych (Packa, 1998). 

W południowo-zachodnim skrawku powiatu wieluńskiego (dawniej województwo 

sieradzkie) koło Gaszyna, Krzyworzeki, Mokrska i Ożarowa na Wyżynie Wieluńskiej 

występują na powierzchni środkowo jurajskie osady ilasto-mułowcowe, niegdyś 

eksploatowane dla potrzeb ceramiki budowlanej. W obrębie tej serii między Wieluniem  

a Częstochową występują syderyty ilaste, zawierające do 30% żelaza. Osady tego kompleksu 

powstały przed 160 milionami lat w warunkach redukcyjnych zbiornika morskiego, na co 

wskazują ciemne barwy osadów, zawartość żelaza i rozproszonych pirytów oraz liczne okazy 

fauny amonitowej. Niektóre serie mułowo-piaszczyste osadziły się w facji przybrzeżnej. Od 

Wielunia przez Dzietrzniki w kierunku Załęcza Wielkiego zaznacza się linia zasięgu 

nadległych osadów węglanowo–piaszczystych widocznych na powierzchni w kamieniołomie 

w Wieluniu przy ulicy Tartacznej (boczna ulicy Częstochowskiej) (Krzemiński, 1980). 
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Mapa 5 Mapa geologiczna mezozoiku dawnego województwa sieradzkiego. 

Źródło: Uniwersytet Łódzki Urząd Wojewódzki w Sieradzku, Województwo sieradzkie.  

Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, 1980  

 

Kamieniołom Kowalskiego w Wieluniu jest jednym z ważniejszych obiektów 

poeksploatacyjnych w pasie Jury Polskiej pod względem potencjału naukowego  

i edukacyjnego. Można w nim zobaczyć rzadko dostępne na powierzchni skały z pogranicza 

jury środkowej i górnej, które formowały się w morskim środowisku około 165-160 milionów 

lat temu.4 Ściana o długości około 250 m., wysokości kilku metrów stanowi obecnie jedyne 

na tym terenie odsłonięcie utworów keloweju. Znaczną część profilu stanowią 

dolnokelowejskie jasnoszare i żółte skały osadowe (gezy), z nieregularnymi przerostami 

krzemieni, odciskami amonitów, małżów, jeżowców i fragmentami łodyg liliowców oraz 

zalegające powyżej szaro-zielone organodetrytyczne wapienie margliste z licznymi małżami, 

jeżowcami, amonitami i belemnitami.5 Kamieniołom ten odgrywał też istotne znaczenie  

                                                 
4 http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl,  data: 21.04.2016 
5 http://www.um.wielun.pl, data: 21.04.2016 
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w historii kształtowania się miasta, ponieważ właśnie stąd pochodził charakterystyczny 

twardy, żółty kamień, z którego powstały jego najstarsze, średniowieczne budowle.  

W kamieniołomie Kowalskiego zaprzestano eksploatacji kruszywa wapiennego  

w latach 60. XX wieku i od tamtej pory, nie był przez miasto zagospodarowany. Przez lata 

stanowił miejsce zabaw dzieci mieszkających lub uczących się w okolicy a dzikość  

i porastające go zarośla czyniły go ulubionym zakątkiem nastolatków. W tej chwili obszar 

kamieniołomu jest zaniedbany. Przez lata, takie miejsca, do których łatwo było dojechać 

służyły jako nielegalne wysypiska śmieci. W ten sposób zasypane zostały niektóre fragmenty 

ścian skalnych odsłoniętych podczas eksploatacji kamieniołomu. Obecnie całość porasta 

bujna roślinność. Na nieużytkowanym terenie wyrosło dużo rodzimych gatunków drzew.6 

 

 
Fot. 1 Archiwalne zdjęcie zachodniej ściany kamieniołomu Kowalskiego z ok. 1970 r. 

Odsłonięcie utworów jury środkowej i górnej (wg. A Szynkiewicza, 2014) 
Źródło: http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/ 

 

Po zakończeniu sedymentacji mezozoicznej utwory podlegały w trzeciorzędzie  

(70 mln lat) deformacjom tektonicznym,  ich powierzchnia była niszczona przez wietrzenie, 

erozję rzeczną i procesy krasowe. Deformacje przyjmują charakter tektoniki nieciągłej, 

wyrażonej uskokami i rowami o amplitudzie zrzutów od kilkudziesięciu do 500 m. Tektonika 

ta ma charakter potomny i stanowi zapewne odzwierciedlenie procesów zachodzących 

głęboko w podłożu podczas fałdowań obszaru alpejsko-karpackiego od kredy do trzeciorzędu 

włącznie. Większość linii tektonicznych i kopalnych form wklęsłych ma kierunek zbliżony do 

biegu i upadku warstw, czyli z północnego zachodu na południowy wschód i z południowego 

zachodu na północny wschód. W związku z tym, że formy wklęsłe wypełnione są przeważnie 

osadami górnego trzeciorzędu (miocen i pliocen) wnosić należy, że znaczna część deformacji 

powstała wcześniej. Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przez piaski kwarcowe, 

                                                 
6 http://www.um.wielun.pl, data: 21.04.2016 
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mułki, iły z węglem brunatnym. Powstały jako osady rzeczne lub jeziorne w zarastających 

zbiornikach, w warunkach klimatu gorącego i wilgotnego. Spośród osadów trzeciorzędowych 

Polski środkowej znaczenie gospodarcze ma węgiel brunatny, znany ze złóż Adamowa  

k. Konina i Kleszczowa k. Bełchatowa. W dawniejszym województwie sieradzkim, (obecnie 

w powiecie sieradzkim), w południowo-wschodniej okolicy Złoczewa odkryto złoże  

o zasobach szacowanych na 550 mln ton. Pokłady mioceńskiego węgla występują wśród iłów, 

mułków i piasków wypełniających zapadlisko tektoniczne o głębokości ok 270 m powstałe  

w wapieniach Górno jurajskich. Złoże to ma powierzchnię 8x 1 km i nie jest eksploatowane. 

Jednakże obecnie trwają procedury mające na celu rozpoczęcie wydobywania węgla 

brunatnego. (Krzemiński, 1980) 

Na obszar położony na północ od Wielunia tuż za granicami powiatu wieluńskiego, 

prawdopodobnie w 2021 roku wjadą pierwsze olbrzymie koparki aby rozpocząć pracę 

związaną z odkrywką pokładów węgla, a w 2027 roku zostanie wydobyty węgiel brunatny, 

który zasili energetycznie środkowy obszar Polski.7 

 

III. Klimat 
 

Położenie powiatu wieluńskiego w środkowej Polsce oraz charakter rzeźby ułatwiają 

napływanie nad jego obszary różnych mas powietrza. Wpływ głównych centrów działalności 

barycznej decyduje o przewadze równoleżnikowego typu cyrkulacji i największej częstości 

polarno-morskich a następnie polarno-kontynentalnych mas powietrza. Powoduje to dużą 

zmienność pogód w przebiegu dobowym i rocznym, a szczególnie wiosną i jesienią 

(Zawadzka, 1980).  

W związku z ogolną cyrkulacją atmosferyczną najczęściej występującymi kierunkami 

wiatru są: zachodni (W) i południowo zachodni (SW). Stosunkowo duży jest też udział 

kierunków: wschodniego (E), południowo-wschodniego (SE) i południowego (S). Najrzadziej 

występują wiatry północne (N). Średnia miesięczna prędkość wiatru wynosi 2,9 m/s. 

Największe średnie prędkości przypadają na miesiące zimowe (grudzień – 3,2 m/s, styczeń – 

3,4 m/s, luty – 3,3 m/s), oraz wiosenne (marzec – 3,3 m/s, kwiecień – 2,9 m/s). Najmniejsze 

wiatry występują latem i jesienią (lipiec – 2,4 m/s, sierpień – 2,5 m/s, wrzesień – 2,6 m/s). 

Udział wiatrów silnych o prędkościach większych niż 10 m/s wynosi 4%, natomiast 

występowanie cisz stanowi 1,2 %. (Packa, 1998) 

                                                 
7 http://www.strefabiznesu.dzienniklodzki.pl/artykul/kopalnia-belchatow-ujawnila-ostateczne-plany-odkrywki-
wegla-zloczew, data: 21.04.2016 
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Bezpośrednim widocznym efektem ruchu powietrza i zetknięcia się ze sobą mas  

o różnej wilgotności i temperaturze jest zachmurzenie. Jego średnia roczna wartość dla 

powiatu wieluńskiego wynosi od 6,2 6,6 stopnia przy średniej dla Polski 6,4 stopnia w skali 

jedenastostopniowej. Zmiany jego wartości w ciągu roku ilustruje tabela 2.  

 
Tabela 2  Średnie miesięczne zachmurzenie (1951-1965)  

Stacja Wieluń 

Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

7,3 7,2 6,7 6,4 6,4 6,0 6,1 5,7 5,6 6,1 7,9 7,6 6,6 

Źródło: Packa, 1998 

 

Największe średnie miesięczne zachmurzenie przypada na listopad i grudzień (7,9  

i 7,6 stopnia), najmniejsze na sierpień i wrzesień. W ciągu roku przypadają średnio 142 dni 

pochmurne, a więc z zachmurzeniem większym niż 8 stopni i 38 dni pogodnych,  

z zachmurzeniem mniejszym niż 2 stopnie.  

Usłonecznienie w pierwszej kolejności zależy od szerokości geograficznej  

i w związku z tym zmiennego w ciągu roku kąta padania promieni słonecznych. Zależy ono 

także od stopnia zachmurzenia w opisywanym obszarze. Jego średnia wartość w ciągu roku 

wynosi 4,1 godziny na dobę. Największe miesięczne usłonecznienie obserwuje się w czerwcu 

i lipcu, najmniejsze w grudniu i styczniu. Miesięczny przebieg usłonecznienia dla stacji 

Wieluń ilustruje tabela 3. (Packa, 1998) 

 

Tabela 3 Usłonecznienie (średnie sumy godziny na dobę) 1951-1965 

Stacja Wieluń 

Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

1,5 2,3 3,7 5,0 6,0 6,7 6,6 6,2 5,2 3,6 1,4 1,0 4,1 

Źródło: Zawadzka, 1980 

 

Elementy klimatu wywierają duży wpływ na kształtowanie się temperatury powietrza. 

Średnia roczna temperatura powietrza w powiecie wieluńskim wynosi 7,7° C. 

Najzimniejszym miesiącem w roku jest luty (-2,8°C) i styczeń (-2,6°C), najcieplejszym jest 
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lipiec (17,8°C) i sierpień (17,1°C). Średnia roczna amplituda temperatury wynosi 21°C. 

Liczba dni bardzo mroźnych (z temperaturą maksymalną niższą od -10°C) wynosi średnio 

1,5-2 w ciągu roku, natomiast średnia roczna liczba dni upalnych (z temperaturą maksymalną 

wyższą od 30°C) wynosi 6. Z przebiegiem temperatury związana jest długość okresu 

wegetacyjnego roślin, która dla Wielunia wynosi 216-240 dni. Jednym z elementów 

charakteryzujących klimat jest wilgotność, której średnia wartość w ciągu roku wynosi 80%  

i jest zbliżona w poszczególnych miesiącach. Bardzo ważnym elementem klimatyczną są 

opady atmosferyczne. Ich roczna średnia suma wynosi 606 mm. Największą ilością opadów 

charakteryzuje się lipiec (96mm), najmniejszą październik (33 mm), marzec (34 mm), luty 

(35 mm) i styczeń (37 mm)(Packa, 1998). 

 

IV. Sieć wodna 
 

Woda jest czynnikiem, który krążąc ustawicznie pomiędzy morzami, lądem  

i atmosferą najsilniej łączy wszystkie elementy środowiska w jednolity kompleks (Pazdro, 

1983). Występuje ona w przyrodzie w postaci wody powierzchniowej i podziemnej.  

Pod względem hydrograficznym powiat wieluński położony jest w dorzeczu Warty, na 

obszarze czterech zlewni rzek: Pysznej, Warty, Oleśnicy i Prosny. Zlewnie Warty od zlewni 

Prosny oddziela dział wodny II rzędu. Biegnie on przez gminy Mokrsko, Skomlin i Pątnów. 

Wododział III rzędu oddziela zlewnie Warty od zlewni Oleśnicy.8 

W granicach powiatu rzeka Warta przepływa przez gminy: Pątnów, Wierzchlas, 

Osjaków i Konopnica (zob. Mapa 6). Dolina rzeki na obszarze gmin Pątnów i Wierzchlas 

wcinając się w wapienne podłoże tworzy przełomy o stromych, kilkudziesięciometrowych 

wysokich brzegach. Płynie tu tzw. Wielkim Łukiem na obszarze, którego uwidacznia się 

swoista asymetria ukształtowania terenu. Obszar wysoczyznowy wewnętrznej części łuku 

przybiera kształt wypukłego garbu, do 30m wysokości względnej, natomiast lewobrzeżną 

część cechuje urzeźbienie dolinami pobocznymi różnego kształtu i wieku, z siecią mniejszych 

cieków wodnych. Warta, silnie meandrując, odcina starorzecza, tworzy liczne łachy, wyspy  

i wysepki, które następnie niszczy, by znów w innym miejscu usypać nowe.9 Rzeka ta jest 

trzecią pod względem długości rzeką Polski (808 km). Przez Powiat Wieluński przebiega 

przez 57,5 km.   

                                                 
8 http://www.powiat-wielun.finn.pl, data: 21.04.2016 
9 Tamże 
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Mapa 6 Sieć rzeczna powiatu wieluńskiego 

Źródło: http://res.turystyka.wielun.pl 

 

Dopływem Warty na obszarze powiatu wieluńskiego jest rzeka Oleśnica, która  

w większości przebiegu ma uregulowane koryto. Mniejsze cieki wodne wpadające do Warty 

spełniają rolę rowów melioracyjnych i najczęściej nie posiadają nazw. Rzeka Oleśnica zbiera 

wodę z terenów silnie zmeliorowanych, podobnie jak rzeka Prosna, która również jest 

dopływem Warty, lecz łączy się z nią poza województwem łódzkim.10 

Rzeka Pyszna stanowi główny ciek wodny dla gminy Wieluń, Biała i Ostrówek. Rzeka 

ta jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Oleśnicy, do której dochodzi w gminie Ostrówek. 

Rzeka Pyszna wypływa z terenu Wysoczyzny Wieruszowskiej, a w granicach powiatu 

wieluńskiego przepływa przez gminy Biała, Wieluń, Czarnożyły i Ostrówek. Do rzeki 

Pysznej w granicach gminy wpływają: Kanał Kopydłów – Krzyworzeka, Kanał Wieluński, 

                                                 
10 http://www.powiat-wielun.finn.pl, data: 21.04.2016 
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Kanał Starzenicki oraz dochodzą rowy melioracyjne stanowiące urządzenia melioracji 

wodnych szczegółowych11 

Rzeka Oleśnica stanowi ciek wodny będący lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty, do 

której uchodzi w gminie Konopnica. Wypływa z terenu Wysoczyzny Złoczewskiej,  

a w granicach powiatu przepływa przez gminy Biała, Czarnożyły, Ostrówek, Konopnica. Do 

rzeki Oleśnicy w granicach gminy Ostrówek wpływa rzeka Pyszna.12 

Położenie wymienionych powyżej rzek w powiecie wieluńskim można zobaczyć na 

mapie numer 6.  

 W powiecie wieluńskim występują również zbiorniki wodne, które stanowią wody 

stojące stawów rybnych zlokalizowane w miejscowości:  

 Ożarów, gm. Mokrsko, o powierzchni ok. 26,74 ha,  

 Krzyworzeka, gm. Mokrsko, o powierzchni ok. 2,71 ha,  

 oraz zbiornik po wyrobisku gliny w miejscowości Widoradz, o powierzchni  

ok. 5 ha. 

 Wody podziemne na obszarze powiatu wieluńskiego wiążą się głównie z utworami 

jurajskimi oraz czwartorzędowymi. W obrębie Wyżyny Wieluńskiej występuje jurajski 

poziom wodonośny. Wody podziemne spotyka się na różnych głębokościach w szczelinach 

skał wapiennych. Na terenach nadwarciańskich najwartościowsze wody między morenowe 

wypełniają piaski i żwiry, które usytuowane są pomiędzy seriami glin zwałowych, występują 

na głębokości 5–20 m pod powierzchnią terenu.13 

 

V. Gleby 

 

Gleby są wynikiem działania czynników glebotwórczych na skały podłoża, nazywane 

też skałami glebotwórczymi. To oddziaływanie dokonuje się w określonych warunkach 

litologicznych, geomorfologicznych i topograficznych, klimatycznych i hydrograficznych  

i dlatego typy i rodzaje gleb pozostają w ścisłym związku z tymi warunkami. Zależności 

między glebą a skałą podłoża są bardzo duże, zwłaszcza w początkowych stadiach rozwoju 

gleby (Klatkowa, 1981).  

Pokrywa glebowa powiatu wieluńskiego jest znacznie zróżnicowana pod względem 

rodzajowym, gatunkowym i typologicznym. Na zróżnicowanie to wpłynęły głównie czynniki 

                                                 
11 Program Ochrony Środowiska dla powiatu wieluńskiego na lata 2010 – 2013, EkoPerfect, 2010 
12 Tamże 
13 http://www.powiat-wielun.finn.pl, data: 21.04.2016 r 
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takie jak: charakter skał macierzystych, rzeźba terenu oraz związane z nimi stosunki wodne  

i szata roślinna (Jastrzębski, 1980). Skały macierzyste odgrywają bardzo ważną rolę  

w procesie powstawania i rozwoju gleb. Od ich genezy, składu mineralogicznego  

i uziarnienia zależą nie tylko właściwości chemiczne i fizyczne gleb, ale przede wszystkim 

ich wartość użytkowo-rolnicza (Laskowski, 2001). 

Większa część powiatu wieluńskiego pokryta jest glebami wytworzonymi z glin 

zwałowych lekkich i piasków leżących na glinach. Są to gleby płowe, brunatne wyługowane 

oraz pseudogleje. We wschodniej części powiatu występują gleby wytworzone z piasków 

słabo gliniastych i gliniastych. Są to gleby rdzawe i bielicowe. Na terenie Załęczańskiego 

Parku Krajobrazowego możemy spotkać gleby wytworzone z piasków luźnych różnej genezy, 

oraz gleby wytworzone z pyłów różnej genezy czyli gleby płowe, brunatne, mady 

piaszczyste-łęgowe oraz rdzawe. Na wschód od Wielunia można spotkać gleby wytworzone  

z torfów niskich i gytii, czyli gleby pyłowe (Jastrzębski, 1980).  

Iły należą do utworów rzadko spotykanych w Polsce Środkowej, a tym samym  

w województwie łódzkim. Ze względu na dużą zawartość części spławialnych (>50%)  

i niewielką domieszkę piasku (do 9%) są utworami trudno przepuszczalnymi dla wody, 

(podatnymi na procesy glejowe), silnie zwięzłymi i ciężkimi do uprawy mechanicznej. 

Zajmują na szczęście tylko niewielkie powierzchnie w powiecie wieluńskim a dokładniej  

w miejscowości Mokrsko i Olewin (Laskowski, 2001) 

W powiecie wieluńskim obszar użytków rolnych wynosi 65 274 ha, w tym łąki  

i pastwiska stanowią 10 583 ha, a grunty orne 51 276 ha. Najlepsze gleby, czyli od I klasy do 

IV klasy występują w gminach: Czarnożyły, Biała, Mokrsko, Wieluń, Skomlin. Stanowią one 

następującą powierzchnię gruntów ornych: Czarnożyły – 85%, Mokrsko – 76 %, Wieluń – 

69,8 %, Biała – 65%. Najniższe jakościowo gleby z przewagą klasy V i VI występują  

w gminach Osjaków i Ostrówek. Stanowią one w Osjakowie – 77,9% a w Ostrówku – 66,3%  

powierzchni gruntów ornych.14 

Powiat wieluński posiada dobre warunki do uprawy ziemniaków i warzyw. Około 

95% uprawy stanowią ziemniaki jadalne. W tej produkcji prym wiodą gminy: Czarnożyły, 

Biała i Wieluń, które specjalizują się również w uprawie ziemniaka wczesnego.15 

 

                                                 
14 http://www.powiat-wielun.finn.pl/res/serwisy/bip-spwielun/komunikaty/_013_002_187937.pdf?version=1.4, 
data: 24.04.2016 
15 tamże 
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VI. Szata roślinna  
 

Roślinność to ogół zbiorowisk roślinnych występujących na charakteryzowanym 

obszarze. Zbiorowisko roślinne to skupisko wielu gatunków roślin występujących na 

określonej przestrzeni, tworzących skomplikowaną strukturę osobników współżyjących ze 

sobą, wzajemnie oddziałujących na siebie oraz na siedlisko. Cechuje je swoista fizjonomia, 

wewnętrzna struktura przestrzenna, rytmika sezonowa, zróżnicowanie gatunkowe i wielkość 

zajmowanych powierzchni.16 

Dla obecnej roślinności powiatu wieluńskiego charakterystyczne jest duże 

zróżnicowanie spowodowane tym, że przebiega tędy granica między dwiema krainami 

geobotanicznymi tzn. Wyżyną Krakowsko – Wieluńską i Północnymi Wysoczyznami 

Brzeźnymi. W rezultacie reprezentowana jest roślinność typowa dla wyżyn Polski 

południowej i nizin Polski środkowej.17  

 

 
Fot. 2 Goryczuszka orzęsiona 

Źródło: http://terraflora.vot.pl 

 

Rzeźba i litologia Wyżyny Wieluńskiej powoduje, że jej zbiorowiska roślinne różnią 

się między sobą pod względem florystycznym i ekologicznym. Płaty roślinności 
                                                 
16 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych, Załęczański Park Krajobrazowy, 2010 
17 Program Ochrony Środowiska dla powiatu wieluńskiego na lata 2010 – 2013, EkoPerfect, 2010 
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kserotermicznej sąsiadują tu często z płatami roślin leśnych (Szefer, Zarzycki, 1972). 

Roślinność kserotermiczna z takimi gatunkami jak paprocie szczelinowe, szałwia, 

goryczuszka orzęsiona (Fot.2), aster gawędka, dzwonek boloński i inne ma na terenie 

Wyżyny Wieluńskiej charakter fragmentaryczny (Olaczek, 1969). Na opisywanym terenie 

można również spotkać gatunki górskie związane w podłożem wapiennym: zachyłka roberta, 

kostrzewa blada, starzec Fuchsa, owsica spłaszczona (Jakubowska-Gabara, Kurowski, 

Witosławski, 2001).  

Roślinność leśną obszaru wyżynnego powiatu wieluńskiego reprezentują głównie lasy 

jodłowe, bory mieszane dębowo – jodłowe i buczyny. Zachowały się one jednak tylko  

w bardzo niewielu miejscach. Charakterystycznym zespołem roślinnym dla nizin są grądy, 

obejmujące zbiorowiska wielogatunkowych lasów liściastych. W skład warstwy drzewostanu 

wchodzą: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klin, świerk, jodła, buk, a podszycia: leszczyna, 

tarnina, kruszyna, kalina i głóg. Obecnie spotyka się niewielkie płaty grądów, bowiem 

większość siedlisk zajmują uprawy rolne. Nizinnym zbiorowiskiem roślinnym jest również 

świetlista dąbrowa, składająca się z dębu bezszypułkowego z domieszką sosny.18  

Na terenie Północnych Wysoczyzn Brzeżnych wyodrębnia się okręg widawski, 

obejmujący fizycznogeograficzny region Kotliny Szczercowskiej. Charakteryzuje się on 

obfitą i różnorodną, roślinnością torfowiskową z takimi gatunkami jak rosiczka okrągłolistna, 

pływacz zwyczajny, turzyca, wełnianka, bobrek trójlistkowy (Packa, 1998). 

Lasy zajmują 22665,9 ha czyli ok 24,5% ogólnej powierzchni powiatu  

(wg danych z 31.12.2012r.). Jest to lesistość wyższa od średniej dla województwa łódzkiego 

(21,2%), ale niższa niż dla Polski (29,2%)19 

Na terenie powiatu wieluńskiego występują dwa parki krajobrazowe. W jednym  

z nich, w Załęczańskim Parku Krajobrazowym występuje około 770 gatunków roślin 

naczyniowych, około 100 gatunków mszaków i 80 gatunków porostów. 25 gatunków roślin 

objętych jest ścisłą ochroną, m.in. jarząb szwedzki, goździk piaskowy, rojownik pospolity 

(Fot.3), zimoziół północny, zaraza, listera jajowata (Fot.4) i storczyk szerokolistny.  

                                                 
18 http://www.powiat-wielun.finn.pl, data: 22.04.2016 
19 Bank Danych Lokalnych, GUS  
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Fot. 3 Rojnik (rojownik) pospolity 
Źródło: http://static.scholaris.pl  

 

 
Fot. 4 Listera jajowata, Źródło: http://images53.fotosik.pl/ 

 

We wnętrzu Łuku Warty, na suchych i piaszczystych glebach, na morenowych 

wzniesieniach rozwinęły się murawy napiaskowe, które związane są z osadami 

polodowcowymi. Osobliwością tego terenu są także rozległe zarośla jałowca i żarnowca  

z roślinami miododajnymi: wrzosem, macierzanką piaskową, rozchodnikiem ostrym  

i kocankami piaskowymi. Zupełnie odmienna roślinność, rozwinięta na bardzo wilgotnych 

glebach mineralnych z niewielkimi wahaniami poziomu wód gruntowych, związana jest  

z Doliną Warty. Spotykamy tu m.in. łąki trzęślicowe, które należą w Polsce do ginących 

składników krajobrazu oraz kolorowe zbiorowiska ziołoroślowe złożone z wysokich bylin. 
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Cennymi zbiorowiskami w dolinie Warty są także zespoły turzycy dwustronnej i turzycy 

darniowej.20 

Drugim parkiem krajobrazowy jest Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty  

i Widawki, choć leży tylko w niewielkiej części w powiecie wieluńskim, to właśnie na 

obszarze Ziemi Wieluńskiej skrywa prawdziwe bogactwo roślin. Najatrakcyjniejsze strefy 

widokowe na opisywanym terenie występują w okolicach Konopnicy i Strobina. Park 

Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, ze względu na stosunkowo małe zmiany 

spowodowane działalnością człowieka, jest terenem bardzo interesującym pod względem 

botanicznym. Na obszarze Parku występuje ok. 600 gatunków roślin naczyniowych  

z różnorodnych grup siedliskowych. Szczególnie bogata jest flora łąkowa, bagienna i wodna. 

Na stromych, nasłonecznionych wapiennych zboczach spotyka się murawy kserotermiczne, 

stanowiące dużą osobliwość w centrum Polski.21 

 

VII. Świat zwierzęcy 
 

Powiat wieluński charakteryzuje się urozmaiconą szatą roślinną, co sprawia, że na tym 

terenie występuje całe bogactwo świata zwierzęcego (ssaki, ptaki, ryby, gady, płazy, oraz, 

bezkręgowce czyli liczne owady i pajęczaki).  

Najwięcej różnych gatunków zwierząt można spotkać w Załęczańskim Parku 

Krajobrazowym. Jest to obszar na pograniczu nizin i wyżyn, gdzie typowa nizinna przyroda 

spotyka się ze specyficznymi warunkami przyrodniczymi związanymi z wapiennym 

podłożem Jury Polskiej. Działaniu lądolodów park zawdzięcza istnienie rozległych, jałowych 

równin i morenowych wzgórz usypanych z jałowych piasków i żwirów, porośniętych 

sosnowymi monokulturami. Są tu również żyźniejsze leśne uroczyska, mokradła i naturalna 

dolina Warty. Taka różnorodność biotopów sprawia, że zasiedlająca go fauna jest równie 

różnorodna i osobliwa (Janiszewski, 2010). 

Do chwili obecnej udało się udokumentować występowanie ponad 400 gatunków 

bezkręgowców, z czego 61 zasługujących na szczególne potraktowanie. Wśród nich 16 

stanowią gatunki chronione, a 22 znajdujące się na krajowych czerwonych listach.  

Charakterystyczną grupą fauny bezkręgowców wyróżniającą teren ZKP są liczne 

gatunki kserotermiczne. Dotyczy to głównie owadów, ale także pajęczaków, a nawet 

ślimaków.  Niezwykłe bogactwo form znajdziemy wśród owadów, głównie motyli  

                                                 
20 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych, Załęczański Park Krajobrazowy, 2010 
21 http://res.turystyka.wielun.pl, data: 23.04.2016 
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i chrząszczy, w tym szczególnie biegaczowatych, oraz świerszczy i szarańczaków. Podczas 

słonecznych ciepłych dni można spotkać również bogactwo dziennych motyli. Wśród 60 

stwierdzonych gatunków, obok pospolitych żyje tu także kilka rzadkich, zagrożonych 

gatunków, jak na przykład kraśniki: karyncki i zmienny, czy modraszki: argiades, arion  

i dorylas. Ślimaków rozpoznano na terenie parku ponad 30 gatunków, w tym kilka 

związanych ze środowiskiem wapiennym. Najciekawszym z nich jest wapieniolubny ślimak 

Pyramidula rupestris. 

 

 
Fot. 5  Ślimak Pyramidula rupestris występujący w Załęczańskim Parku Krajobrazowym 

Źródło: http://www.animalbase.uni-goettingen.de 

 

Inną grupą zwierząt występujących na terenie powiatu wieluńskiego są ryby. 

Prowadzone systematycznie od kilkudziesięciu lat badania ichtiofauny potwierdzają, że Warta 

w obrębie „Wielkiego Łuku Warty” posiada najbogatszy i najbardziej zróżnicowany rybostan 

w stosunku do całej długości swego biegu. Odcinek ten zamieszkują liczne gatunki ryb,  

w tym ginące w innych rejonach ryby litofilne, tj. brzana, świnka i kleń. Ryby te nie tylko 

żyją tu w niezłej kondycji, ale znajdują tu dogodne warunki do tarła. W ZPK żyje także spora 

ilość płazów i gadów a dokładnie, aż 19 gatunków, co stanowi ponad 70% łącznej krajowej 

herpetofauny. Płazy występujące w powiecie wieluńskim to: traszka grzebieniasta  

i zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, ropucha paskówka, 

rzekotka drzewna, żaba jeziorowa, żaba wodna, trawna i moczarowa. Gady reprezentują: 

jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec i żmija zygzakowata. Można również 

spotkać gniewosza plamistego (wąż) (Janiszewski, 2010). 
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Powiat wieluński to także istny raj dla ptaków. Wiele gatunków znajduje tu dogodne  

i bezpieczne miejsca do lęgów, łowów i wypoczynku. Z lęgowych osobliwości można 

wymienić tracz nurogęś (Fot. 6) gniazdujące w dziuplach nadbrzeżnych drzew oraz łabędzie 

krzykliwe i nieme. Inne ptaki, które można spotkać na terenie powiatu a zwłaszcza w parku 

krajobrazowym to: pospolita łyska, wodnik, kropiatka, kokoszka wodna, chruściel-derkacz 

(Fot.7), czajka, sieweczka rzeczna, bekas kszyk, kląskawka. Ciekawym ptakiem związanym  

z Wartą jest rybożerny przedstawiciel kraskowatych – zimorodek, drążący norki w urwistych 

skarpach rzeki (Janiszewski, 2010) 

 

 
Fot. 6 Tracz nurogęś, Źródło: http://jerzygrzesiak.pl/ 

 

 
Fot. 7 Chruściel-derkacz 

Źródło: http://sowy.sos.pl  

 

52:29193



53 
 

Atrakcyjność lęgowa doliny Warty dotyczy nie tylko gatunków związanych 

bezpośrednio ze środowiskiem wodnym, czy błotnym. Stare dziuplaste drzewa, zarośla 

łęgowe czy zakrzaczone dolinki poboczne są oazą dla wielu gatunków ptaków, głównie 

wróblowatych, ale także dzięciołów, gołębi i innych. Ciekawym ptakiem otwartych 

przestrzeni jest dudek, dla którego piaszczyste przestrzenie są wymarzonym środowiskiem.  

Z leśnych ptaków należy wspomnieć o lerce, słonce czy kurku. Najpospolitszym 

drapieżnikiem jest myszołów ale w powiecie wieluńskim można również spotkać jastrzębia 

gołębiarza, krogulca, pustułkę, sokoła – kobuza oraz trzmielojada. Do lęgowych sów należy 

puszczyk, sowa uszata, pójdźka i płomykówka. Ogólnie rzecz biorąc na terenie samego 

Załęczańskiego Parku stwierdzono 120 gatunków ptaków, co stanowi ok 55% awifauny 

lęgowej Polski (Janiszewski, 2010). 

Przedstawiając ssaki, które można spotkać latem na terenie powiatu wieluńskiego  

a dokładniej na obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego należy wymienić nietoperze. 

Do najczęściej spotykanych należy mroczek późny, gacek brunatny, nocek rudy, oraz 

borowiec wielki. Występują również mopki i wszystkie karliki. Najciekawszymi miejscami 

pod względem różnorodności gatunkowej nietoperzy są żyzne kompleksy leśne znajdujące się 

w południowej części parku oraz w rejonie Mierzyc. Na strychach starych kościółków 

stwierdzono kolonie rozrodcze nocków dużych, jednakże najcenniejszym wypatrzonym 

nietoperzem jest kolonia nocka Bechsteina.  

 

 
Fot. 8 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) 

Źródło: http://www.lifeszachownica.pl 
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Zimą nietoperze spotykamy w jaskiniach, jednak największym skupiskiem zimowania 

jest jaskinia Szachownica (powiat Działoszyn). Oprócz nietoperzy ssakami występującymi na 

terenie powiatu są: chomik europejski, bóbr, wydra, Poza terenami Parku Krajobrazowego, 

można zobaczyć stada dzików, saren, jeleni, lisów, łasek, kun i tchórzów. W miejscowości 

Chotów występuje również łaska biała ( Mustela nivalis).  

 

 
Fot. 9 Łaska biała (Mustela nivalis) 

Źródło: http://dinoanimals.pl 

 

Na terenie powiatu wieluńskiego, na niektórych stawach i polach rolnych można 

spotkać również żurawie, oraz czaple białe.  

Oprócz żywych zwierząt występujących w powiecie wieluńskim, należy również 

wspomnieć o faunie kopalnej. To zwierzęta, które żyły na tym terenie przed wieloma 

tysiącleciami. Pierwsze znaleziska miały miejsce w 1933 roku, kiedy to profesor 

Samsonowicz wydobył z jaskini krasowej Góry Zelce (tuż za granicą powiatu wieluńskiego, 

leżąca w powiecie Działoszyn) materiał badawczy w postaci brekcji kostnej o imponującej 

masie ponad 11 ton. Na podstawie analizy kości rozpoznano ponad 100 gatunków zwierząt 

żyjących tu w okresie neogenu i plejstocenu. Między innymi rozpoznano kości: nosorożca, 

owocożernych nietoperzy, latających wiewiórek, hippariona, wychuchoła, małego 

niedźwiedzia, praborsuka. Teren Załęczańskiego Parku Krajobrazowego stanowi również 

niewyczerpane źródło wiedzy o organizmach znacznie starszych, żyjących w środowiskach 

morskich. Na podstawie skamieniałości zwierząt znajdowanych w skałach można odtworzyć 

skład gatunkowy mieszkańców dawnych mórz. W licznych kamieniołomach, naturalnych 
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odsłonięciach oraz w wapiennych ścianach jaskiń, znaleźć można skamieliny: amonitów, 

gąbek, małży, ślimaków, belemnitów, jeżowców i inne. (Szynkiewicz, Janiszewski, 2010). 

 

VIII. Historia i osadnictwo 
 

Historia Ziemi Wieluńskiej jest jednym z ważniejszych elementów dziedzictwa 

kulturowego tego obszaru. Obfituje bogactwem często zaskakujących i niejednoznacznych 

wydarzeń. Swoisty „mikrokosmos” Ziemi Wieluńskiej pozwala nam spojrzeć na historię 

Polski przez pryzmat historii regionalnej społeczności miast i wsi. Średniowieczne korzenie 

Wielunia, burzliwe dzieje, krzywdy, których zaznało miasto i jego mieszkańcy, ale  

i przywileje, których byli beneficjentami, wszystko to wskazuje na ważną rolę tego obszaru  

w dziejach państwowości polskiej22.  

Najwcześniejsze ślady osadnictwa na obszarze Ziemi Wieluńskiej sięgają  

12 tysiąclecia p.n.e., kiedy to po ostatecznym wycofaniu się ze środkowej Polski lodowca, 

powstały w międzyrzeczu górnej Warty i Prosny warunki sprzyjające osadnictwu. 

Wykopaliska archeologiczne na tym obszarze zaowocowały dużą liczbą znalezisk,  

o świadczącej roli tego obszaru dla osadnictwa i rozwoju zarówno w okresie paleolitu, jak  

i po rewolucji neolitycznej. Najstarsze obozowiska (kultury świderskiej) na obszarze Ziemi 

Wieluńskiej odnaleziono wyłącznie na brzegach pradoliny Warty. Współcześnie w powiecie 

wieluńskim znajduje się szereg miejsc, gdzie prowadzone były wykopaliska archeologiczne, 

dzięki czemu badacze mogą dokładnie prześledzić proces osadnictwa na tym terenie.  

W Działoszynie (powiat Działoszyn), Toporowie i Kamionie (powiat Wieluń) występowała 

kultura tardenuaska. Rewolucja neolityczna mająca miejsce ok. 3 tysiąclecia p.n.e., zmieniła 

dzieje naszej cywilizacji. Człowiek z koczowniczego trybu życia przeszedł na osiadły. 

Podstawą utrzymania nie było już wyłącznie łowiectwo, kluczowa okazała się uprawa roślin  

i rozwój rzemiosła. Nowe umiejętności dawały nowe korzyści.23.  

Na Ziemi  Wieluńskiej zachowały się ślady istnienia kilku kultur: 

 kultura pucharów lejkowatych (Walichnowy, Mokrsko, Praszka),  

 kultura grzebykowo-dołkowa (Mokrsko),  

 oraz kultura ceramiki sznurowanej (Biała, Osjaków, Praszka, Toporów).  

W następnych wiekach mamy do czynienia z dominacją kultury łużyckiej (grodzisko 

w Kurowie, znaleziska z Dąbrowy i Toporowa), która upadła w V w. p.n.e., przypuszczalnie 

                                                 
22 http://www.map4u.pl,  data: 20.04.2016 
23 Tamże 
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jej istnienie zakończył najazd Scytów. Źródłem interesujących wiadomości o dawnym 

osadnictwie na ziemiach polskich są niewątpliwie kurhany książęce z Przywozu.  

Miasto Wieluń po raz pierwszy z nazwy wymienione zostało w dokumencie 

pochodzącym z 1282 roku, gdzie pojawiło się jako  Velun (Vilin, 1283). Pochodzenie nazwy 

nie jest w pełni wyjaśnione. Według siedemnastowiecznej legendy spisanej w księgach 

przechowywanych w klasztorze wieluńskich augustianów: „Ten konwent hojną ręką 

ufundował i wzniósł Najjaśniejszy świętej pamięci kaliski i rudzki (wielkopolski) książę 

Władysław Odonic w roku pańskim 1217 jako pustelnikom na pustkowiu, na miejscu którego 

miasto zwane Wieluń przez najjaśniejszego świętej pamięci Kazimierza Wielkiego, króla 

Polski, założone zostało, zamek i kolegiacki kościół parafialny przeniesione zostały z Rudy  

w bardziej odpowiednie miejsce. Książę uczynił to z pobożności i w następstwie takiego oto 

spotkania. Pewnego razu ów Najjaśniejszy Książę spotkał na polowaniu jelenia niezwykłej 

wielkości. Ścigał go, uciekającego, aż do tego miejsce, gdzie stoi nasz teraz kościół. Gdy ten  

z oczu mu zniknął, zobaczył Baranka nad kielichem i hostię zawieszoną w powietrzu, otoczoną 

światłem i stojącą w miejscu błyskawicę. Przestraszony, razem ze swoją świtą głęboko  

i pobożnie do cudownego modlił się objawienia i wkrótce na wieczną jej pamiątkę kościół ten 

pod wezwaniem Najświętszego Ciała Chrystusa zbudował naszemu świętemu zakonowi na 

wieczne posiadanie przekazał i od wielkości jelenia nazwał „Wieluń” co znaczy tyle co 

„wielki jeleń”24.  

Tadeusz Olejnik w swojej książce Wieluń (2006) rozważa także, że nazwa miasta 

Wieluń jest prawdopodobnie nazwą dzierżawczą od imienia własnego. Tak jak Przemyśl od 

Przemysła (Przemysława), Poznań od Poznana, Radom od Radoma, Sieradz od Sierada 

(Świerada), Wrocław od Wrócisława, a Bytom od Bytomira, tak też Wieluń pochodzi od 

Wieluna. Autor pisze także, że niektórzy językoznawcy skłaniają się też ku tezie, że jest to 

nazwa topograficzna od słowa vel, które oznaczało teren wilgotny, mokry, co w kontekście 

tego miasta wydaje się uzasadnione. Kronikarz Jan Długosz pisząc o Wieluniu wspominał, iż 

położony był na terenach obfitujących w wodę.  

Czytając o historii Wielunia w pozycjach takich jak Wieluń (2006) i Ziemia Wieluńska 

(2007) Tadeusza Olejnika można stwierdzić, że Wieluń został założony w 1217 roku przez 

Władysława Odonica. W 1239 roku książę wielkopolski – Władysław Odonic zmarł. W 1281 

roku, po przeniesieniu przez Henryka IV Probusa siedziby kasztelanii z Rudy do Wielunia, 

centrum administracyjnym, gospodarczym i politycznym tego terytorium stał się Wieluń.  

                                                 
24 http://historiawielunia.uni.lodz.pl/herb.html, data: 20.04.2016 
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W okresie rozbicia dzielnicowego ziemia rudzko-wieluńska wchodziła w skład dzielnicy 

gnieźnieńsko-kaliskiej. Na ten okres przypadały nieustanne walki książąt wielkopolskich  

i śląskich o posiadanie tego terytorium, wskutek czego Wieluńskie wielokrotnie zmieniało 

swoją przynależność do Wielkopolski lub Śląska. Dopiero Władysław Łokietek przyłączył 

ziemię wieluńską na trwałe do Korony, a syn jego Kazimierz Wielki, doprowadził do dalszej 

integracji politycznej regionu z ziemiami zjednoczonymi państwa polskiego. Po śmierci 

Kazimierza Wielkiego jego następca na tronie polskim, Ludwik Węgierski oddał ziemię 

wieluńską w lenno księciu opolskiemu Władysławowi. W okresie rządów Opolczyka, Wieluń 

stał się stolicą księstwa wieluńskiego, składającego się z 5 okręgów (bolesławieckiego, 

brzeźnickiego, krzepickiego, olsztyńskiego i wieluńskiego, później także ostrzeszowskiego). 

Książę otoczył Wieluń troskliwa opieką. Dla zaświadczenia na przyszłość swych praw do 

tego miasta, bił nawet srebrne denary z herbem Wielunia i napisem MONETA VELUNES 

(Ryc. 1). On też nadał Wieluniowi w 1373 roku pełne prawa miejskie, przenosząc miasto na 

prawo magdeburskie.  

 

 
Ryc. 1 Replika denara wieluńskiego z XIV w. z herbem miasta (awers i rewers) 

Źródło: http://www.muzeum.wielun.pl/ 

 

W 1383 roku na sejmie w Sieradzu szlachta postawiła warunek Jadwidze – córce 

Ludwika Węgierskiego – że wybierze ją na królową Polski jeżeli odzyska m.in. ziemię 

wieluńską. Jagiełło, starając się o rękę Jadwigi, przyrzekł ziemie oderwane od Królestwa 

Polskiego znów do niego przyłączyć. Jednak Władysław Opolczyk nie chciał dobrowolnie 

zwrócić lenna. Dlatego też w 1391 roku Jagiełło rozpoczął z nim wojnę, w wyniku której 

nastąpiło przyłączenie ziemi wieluńskiej do Korony. W okresie panowania Władysława 

Jagiełły nastąpił dalszy pomyślny rozwój Wielunia. W 1392 roku król przyznał miastu te 

wszystkie prawa, jakie posiadał Kalisz, a w 1402 roku zwolnił mieszczan wieluńskich z opłat 

targowych w całym królestwie i przyznał im wyłącznie prawo handlu solą z ziemi 
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wieluńskiej. W 1416 roku odbył się w Wieluniu synod duchowny pod przewodnictwem 

Mikołaja Trąby, skierowany przeciwko husytom, a w 1424 roku Jagiełło wydał „edykt 

wieluński”, który miał zakończyć szerzącą się w Polsce ideologię Jana Husa. W roku 1440 

wrocławianie napadli na ziemię wieluńską i zniszczyli Wieluń. Kazimierz Jagiellończyk 

zaangażowany w długoletnią wojnę z Krzyżakami nie mógł w odpowiedni sposób 

zabezpieczyć granicy i ziemia wieluńska niszczona była najazdami książąt śląskich. Na 

przełomie XIV i XV wieku ziemię wieluńską, powiększoną o Ostrzeszowskie, przyłączono do 

województwa sieradzkiego z zachowaniem wewnętrznego ustroju oraz autonomii  

i odrębności administracyjno-sądowej. Wiek XV i XVI był okresem szczególnego rozwoju 

obszaru wieluńskiego. Był to złoty okres w dziejach Wielunia i ziemi wieluńskiej.  

O zamożności miasta świadczy fakt, że w 1532 roku uzyskało ono przywilej na urządzenie 

wodociągów miejskich. Przy budowie i wykańczaniu gmachów miejskich zatrudniono 

wyspecjalizowanych rzemieślników ze Śląska. Sprowadzono z Wrocławia cenne dzieła sztuki 

renesansowej m.in. relikwiarz: „Madonna Wieluńska” – zaginęła podczas okupacji.  

W 1518 roku miasto otrzymało przywilej sądzenia spraw kryminalnych i egzekucji. Dlatego 

też w tym czasie jedną z baszt narożnych, w której zgromadzono narzędzia tortur, nazwano 

Męczarnią (obecnie odbudowana). Za panowania Zygmunta Augusta Wieluń uchodził za 

jedno z najpiękniejszych miast Polski. W 1565 roku włączony został do miast pogranicznych, 

w których odbywały się ustanowione przez króla wielkie jarmarki. Wieluń stał się poważnym 

ośrodkiem sukienniczym i rzemieślniczym. Znany był z produkcji kamieni młyńskich oraz 

rzemiosła introligatorskiego. W początkach XVII w. Wieluń, jako jedno z nielicznych miast 

w Polsce, posiadał zespół teatralny. Niestety pomyślny rozwój Wielunia w latach 1587 – 1588 

uległ zahamowaniu wskutek walk o koronę polską, a następnie najazd szwedzki w 1655 roku 

i walki zbrojne w 1656 roku, które spowodowały ogromne zniszczenia terenów wieluńskich 

(spalenie miasta przez szwedzkiego gen. Wrzesowica). W 1793 roku, w wyniku II rozbioru 

Polski, ziemie wieluńską zajęły wojska pruskie. Rok później Wielunianie, zgłaszając swój 

akces do insurekcji kościuszkowskiej, wystąpili zbrojnie przeciwko pruskiemu panowaniu. 

Od 1807 roku ziemia wieluńska wchodziła w skład Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku 

stanowiła część składową Królestwa Polskiego. W latach I wojny światowej powiat wieluński 

był pod okupacją niemiecką i austriacką, a w 1918 roku znalazł się w granicach odrodzonego 

państwa polskiego, przynależąc pod względem administracyjnym od 1919 roku do 

województwa łódzkiego. 1 września 1939 roku rozpoczęła się kolejna wojna światowa, która 

przyniosła największą tragedię w dziejach miasta. O godzinie 4:40, hitlerowska Luftwaffe 

dokonała barbarzyńskiego nalotu, zabijając około 1200 mieszkańców i obracając w gruzy 
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75% miasta. Stało się tak, mimo, że w Wieluniu nie stacjonowały żadne jednostki wojskowe. 

W latach 1941-42 funkcjonowało getto dla ludności żydowskiej. 19 stycznia 1945 roku 

nastąpiło wyzwolenie Wielunia spod okupacji niemieckiej. Po okresie stagnacji powojennej 

nastąpił rozwój miasta, zahamowany reformą administracyjną z 1975 roku i likwidacją 

powiatów. Wtedy to miasto Wieluń znalazło się w województwie sieradzkim. Od 1999 roku 

znów jest stolicą powiatu wieluńskiego. (Olejnik, 2006).  

Powiat wieluński od 2004 roku czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej 

ciągle się rozwija. W okresie 2004-2015 powstały nowe firmy, zaś inne firmy zakończyły swą 

działalność (np. Palarnia kawy Galaxia). Miasto ciągle się rozbudowuje. Władze dbają  

o promocję miasta w Polsce i za granicą. Jedną z inwestycji promującą Wieluń jest 

wzmocnienie szlaku bursztynowego. W Wieluniu co roku od kilkunastu lat, obchodzona jest 

rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 2009 roku w Wieluniu na uroczystościach 

rocznicowych wybuchu II wojny światowej zaszczycił swoją obecnością już nieżyjący były 

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Kaczyński. W 2013 roku w mieście został 

odsłonięty pomnik Wojciecha Siudmaka – Wieczna Miłość, który znajduje się nieopodal 

Starostwa Powiatowego w Wieluniu na ul. Królewskiej. 

 Wyrazem odrębności terytorialnej ziemi wieluńskiej w stosunku do innych dzielnic 

państwa, był jej herb, przedstawiający wizerunek Baranka Bożego w aureoli, z chorągiewką  

i krzyżem na czerwonym tle. (Ryc.2) ( Ten właśnie herb, mający ponad 600-letnią tradycję, 

jest godłem odrodzonego powiatu wieluńskiego. Był on w przeszłości i pozostaje nadal 

symbolem więzi lokalnej, poczucia historycznie ukształtowanej terytorialnej wspólnoty, 

rodzinnej ojczyzny Wielunian. (Olejnik, 2007) 

 

  

Ryc. 2  Herb Powiatu Wieluńskiego 
Źródło: https://upload.wikimedia.org 

59:45128



60 
 

IX. Ludność 
 

Ludność powiatu wieluńskiego stanowi ponad 3% populacji mieszkańców 

województwa łódzkiego. Według danych statystycznych z Województwo Łódzkie 2015 – 

podregiony, powiaty, gminy z dnia 31.12.2014 roku powiat zamieszkiwało 77513 osób,  

z czego 37889 to mężczyźni a 39624 to kobiety. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie 

wieluńskim wynosi 84 osoby na km2. Liczba ludności z podziałem na wieś i miasto wygląda 

następująco: w Wieluniu – jedynym  mieście w powiecie mieszka 23 300 osób, natomiast  

54 213 osób to ludność mieszkająca na wsi. Udział procentowy ludności powiatu 

wieluńskiego przedstawia Ryc.3.  

 

 
Ryc. 3 Udział procentowy ludności powiatu wieluńskiego z podziałem  

na mieszkańców miasta Wieluń i wsi (stan z dnia 31.12.2014 roku). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych  
z Województwa Łódzkiego 2015 – podregiony, powiaty, gminy. 

 

 

 Przyrost naturalny w powiecie wieluńskim jest ujemny. W 2012 roku było to  -1,5 na 

1000 osób, a w 2014 roku obniżyło się do -2,3 na 1000 osób. Oznacza to, że z roku na rok 

coraz więcej ludzi umiera niż rodzi się dzieci.25  

                                                 
25 http://lodz.stat.gov.pl, data: 24.04.2016 
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Ryc. 4 Udział procentowy ludności powiatu wieluńskiego w wieku przedprodukcyjnym, 

produkcyjnym i poprodukcyjnym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Województwa Łódzkiego  

2015 – podregiony, powiaty, gminy, 2015 
 
 

Ludność mieszkająca na obszarze Ziemi Wieluńskiej to w 62% ludność w wieku 

produkcyjnym, 20% stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym i 18% - ludność w wieku 

przedprodukcyjnym (Ryc.4) Doskonale zatem widać zależność przyrostu naturalnego  

z udziałem procentowym ludności w wieku przedprodukcyjnym. Wniosek z tego taki że 

udział dzieci i młodzieży w populacji systematycznie maleje. Wraz ze spadkiem liczby dzieci 

i młodzieży, rośnie odsetek ludności dorosłej oraz osób w starszym wieku.  

 Ogółem pracujących w powiecie wieluńskim w dniu 31.12.2014 było 24328 osób,  

w tym 12 420 kobiet. Najwięcej osób pracuje w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie  

i rybołóstwie bo aż 10 601 osób. Następnym sektorem, cieszącym się popularnością wśród 

pracujących to przemysł i budownictwo (6290 osób). Najmniejszą grupę stanowili pracujący 

w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz obłudze rynku nieruchomości, bo tylko 

342 osoby. (Tabela 4).  
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Tabela 4 Liczba pracujących w powiecie wieluńskim według sektorów ekonomicznych 

L.p. Sektory ekonomiczne w powiecie wieluńskim Liczba 
pracujących 

1 
Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i 
gastronomia, informacja i komunikacja 2609 

2 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 
nieruchomości 342 

3 Przemysł i budownictwo 6290 

4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołóstwo 10601 

5 Pozostałe 4486 

OGÓŁEM 24328 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony: http://www.polskawliczbach.pl 
 

W grudniu 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu zarejestrowanych 

było 3757 bezrobotnych, podczas gdy w całym województwie łódzkim było 126 157 osob. 

Wśród ogółu bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły kobiety – 48,3%, a osoby poniżej 

25 roku życia stanowiły 19,6 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych. Wśród bezrobotnych 

zarejestrowanych było aż 44,9% osób pozostających bez pracy dłużej niż rok.26 

 
 

X. Gospodarka 
 

Dla gospodarki powiatu wieluńskiego istotne znaczenie ma jego położenie 

komunikacyjne, dobrze rozwinięta sieć dróg, zróżnicowanie przyrodnicze oraz polityka 

powiatu. Dzięki tym wszystkim elementom powiat wieluński jest atrakcyjnym miejscem do 

rozwoju przemysłu oraz innych inwestycji dających zatrudnienie mieszkańcom.  

Już od najdawniejszych czasów na Ziemiach Wieluńskich rozwijała się gospodarka. 

W XVI-XVII wieku Ziemia Wieluńska stanowiła trzeci w Polsce region produkcji żelaza.  

W XVIII wieku zwłaszcza w południowej części regionu, powszechnie występowały piece do 

wypalania wapna, które podobnie jak piaskowcowe koła młyńskie wywożone były do innych 

regionów. Funkcjonowały również huty szkła, pracujące głównie na potrzeby własne regionu 

(Walkiewicz, 2001). 

 

                                                 
26 http://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_powiatow/powiat_WIELUNSKI.pdf, data: 
24.04.2016 
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Tabela 5 Wielkość i liczba gospodarstw w powiecie  

wieluńskim (stan na 2005 r.) 

Wielkość gospodarstw Liczba gospodarstw 

Do 1 ha 1666 

1 – 2 ha 1573 

2 – 3 ha 1208 

3 – 4 ha 984 

4 – 5 ha 1006 

5 – 7 ha 1569 

7 – 10 ha 1437 

10 – 15 ha 922 

15 ha i większe 494 

OGÓŁEM 10859 

Źródło: http: //www.powiat-wielun.finn.pl 

 

Powiat wieluński to obszar związany głównie z rolnictwem, przemysłem oraz 

turystyką i rekreacja. Warunki klimatyczne dla rolnictwa na tym terenie są korzystne. 

Również gleby występujące w powiecie wieluńskim są dobre (więcej w podrozdziale Gleby). 

Według danych z Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wieluńskiego na lata 2010-

2013 w powiecie wieluńskim znajduje się 10 859 gospodarstw rolnych (stan na 2005 r.). 

Najwięcej bo aż 1666 gospodarstw  to gospodarstwa do 1 hektara. Następne gospodarstwa, 

których jest również dużo bo ponad 1500 to gospodarstwa od 1 do 2 hektarów oraz 5 -7 

hektarowe. Pozostałe zestawienie przedstawia tabela 5. 

Rolnicy głównie uprawiają ziemniaki i warzywa takie jak: kapusta, marchew, buraki, 

oraz inne w mniejszych ilościach. Najważniejszymi rynkami zbytu ziemniaków są rynki 

hurtowe w Katowicach, Wrocławiu, Kaliszu oraz targowiska w większych miastach Górnego 

i Dolnego Śląska. Niestety jest brak zorganizowanego rynku obrotu warzywami. Najczęściej 

dokonuje się on indywidulanie.  

Następną gałęzią gospodarki dobrze rozwiniętą w powiecie wieluńskim jest przemysł, 

handel i usługi. Odgrywają one ważną rolę albowiem wielu mieszkańców łączy pracę  

w rolnictwie z pracą w zakładach przemysłowych czy usługowych. W ciągu ostatnich 

kilkunastu lat znacznie zmienił się krajobraz gospodarczy gmin tworzących powiat wieluński. 
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Przestało funkcjonować wiele dużych zakładów. Jednocześnie zaczęły powstawać nowe 

podmioty w miejsce tych, które zginęły z mapy gospodarczej.  

W powiecie wieluńskim działają następujące firmy: 

1. Holding „PROTYL” w Wieluniu,  

2. Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu,  

3. firmę budowlana „ESBUD” w Wieluniu,  

4. hurtownie spożywcze „HAS”, „SEDAL”, „LUBAX” w Wieluniu,  

5. oddziały banków: Śląskiego (ING), BGŻ, PKO PB, PKO SA, BZWBK itp.,  

6. Tartak p. Witkowskich w Rychłowicach,  

7. Zakłady przetwórstwa mięsnego Henryk Kania S.A oddział w Mokrsku,  

8. Zakłady Mięsne p. Ludwikowskich w Wierzchlesie,  

9. Zakład Mięsny w Mierzycach,  

10. Zakład Produkcji Świec „KORONA” w Wieluniu,  

11. firma produkująca rdzenie ferrytowe i podzespoły indukcyjne „NEOTECH”  

w Wieluniu,  

12. firma produkcyjna artykuły z tworzyw sztucznych „PATROL GROUP”  

w Wieluniu,  

13. firma produkująca rowery „ZASADA ROWERY” w Wieluniu,  

14. hurtownia i producent rowerów Jan Majchrowski „Majdller” w Wieluniu 

15. hurtownie budowlane: „MET-BUD”, „Budex”, „Spec Dach" w Wieluniu,  

16. Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL S.A,  

17. montaż, serwis, modernizacje i przegląd urządzeń malarskich i lakierniczych 

firma „POLMECANIC” w Skomlinie 

18. firma odlewnicza „SILUM” w Opojowicach,  

19. firma GWO – MAL w Wieluniu,  

20. największy w Polsce producent naczep „WIELTON TRADING” 

21. Stacje Paliw: „STATOIL”, „ORLEN”,  

22. firma „KOMPAN” zajmująca się transportem i sprzedażą paliw płynnych,  

23. firmy odzieżowe: „COSMA”, „LEDER”, „MIRAMTEX”,  

24. hurtownia elektryczna „ANIA”, oraz  

25. pawilony handlowe takie jak: „Biedronka”, „Intermarche”, „Kaufland”, „Lidl”, 

galeria „EraPark”  

Dominujące gałęzie gospodarki to: produkcja urządzeń technologicznych i konstrukcji 

stalowych, przetwórstwo rolno-spożywcze, usługi budowlano-montażowe oraz produkcja 
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konfekcji lekkiej. Najstarszym zakładem jest ZUGIL, który od 1.01.1992 został 

przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 

ZUGIL jest nadal liczącym się dostawcą urządzeń do wyposażenia malarni, galwanizerni, 

oczyszczalni ścieków i wszelkiego rodzaju konstrukcji. W 1998 r. przy ZUGIL-u otwarto 

ocynkownię ogniową, która stworzyła miejsca pracy dla 70 osób. Realizowała ona proces 

technologiczny polegający na nanoszeniu na różnego rodzaju konstrukcje stalowe powłok 

cynkowych. Obecnie najprężniej rozwijającą firmą w Wieluniu jest firma „KORONA”. 

Obecnie na terenie powiatu wieluńskiego funkcjonuje około 3 000 podmiotów gospodarczych 

różnej wielkości. Dominującymi cechami charakteryzującymi zachowania firm są: 

optymalizacja struktury organizacyjnej i minimalizacja kosztów wytwarzania swego 

produktu. Postawy te wymuszają rynek i ekonomia. Gminy znacznie różnią się liczbą 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Najwięcej bo około 3000 posiada Wieluń, 

Czarnożyły – 154, Wierzchlas 298, Osjaków – 189, Ostrówek – 103, Biała –194, Skomlin – 

103, Pątnów 321, Mokrsko – 145, Konopnica – 141.27 

Obecnie w powiecie wieluńskim są planowane inwestycje, dzięki którym w regionie 

powstaną nowe miejsca pracy. Do końca października amerykański potentat 

w produkcji części do aut holding Neapco ma podjąć decyzję o budowie dużej fabryki  

w Wieluniu. Zakład ma stanąć na terenie byłej cukrowni. Władze Wielunia dostały już  zgodę 

radnych na kupno tej nieruchomości za 12 mln zł. Neapco  zamierza wyprowadzić produkcję 

z Praszki.28 

Ziemia Wieluńska położona między górną Prosną a Wartą ma znakomite warunki do 

rozwijania turystyki i rekreacji. Załęczański Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy 

Międzyrzecza Warty i Widawki, Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Prosny” 

zapewniają bliski kontakt z naturą i odpoczynek. Przez powiat wieluński przebiega kilka 

szlaków turystycznych, które wiodą przez tereny nadwarciańskie jak i przez miejscowości, 

 w których znajdują się zabytkowe obiekty, np. Ożarów, Łaszew, Popowice, Kadłub.29  

Więcej o informacjach dotyczących turystyki na opisywanym obszarze znajduje się  

w podrozdziale usługi turystyczne oraz w drugiej części słownika – hasłach geograficzno-

krajoznawczych. 

 

                                                 
27 http: //www.powiat-wielun.finn.pl, data: 25.04.2016 
28 http://www.strefabiznesu.dzienniklodzki.pl, 25.04.2016 
29 http: //www.powiat-wielun.finn.pl, data: 25.04.2016 
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XI. Komunikacja 

 

Powiat Wieluński jest obszarem, przez który od najdawniejszych czasów przebiegało 

mnóstwo szlaków komunikacyjnych, transportowych.  

Przez Ziemię Wieluńską, która zajmowała centralne położenie pomiędzy 

Wielkopolską, Małopolską, Śląskiem i Sieradzkiem, przebiegały ważne szlaki handlowe  

o znaczeniu ogólnokrajowym. Uzupełniła je dość gęsta sieć dróg lokalnych powstałych 

przede wszystkim w wyniku rozwoju rynku wewnętrznego, wiążąca ośrodki władzy opolnej, 

kasztelańskiej, będące przeważnie także miejscami wymiany towarowej na większą skalę oraz 

inne miejscowości o charakterze miejskim, z ich zapleczem gospodarczym. Oprócz głównych 

dróg na terenie Ziemi Wieluńskiej, było także mnóstwo wąskich dróg, które łączyły 

poszczególne wsie w obrębie kompleksu dóbr lub parafii składających się z paru osiedli.  

(Rosin, 1961).  

W układzie sieci powiązań transportowych ważną rolę odgrywały niegdyś także 

koleje. Na terenie Powiatu Wieluńskiego przechodził odcinek drogi kolejowej Herby Nowe – 

Wieluń – Kępno (Mapa 7) oraz funkcjonowała kolejka wąskotorowa Praszka – Wieluń.30 

Kolej wąskotorowa, która przebiegała przez 10 miejscowości (Praszkę, Kowale, 

Aleksandrów, Ożarów, Komorniki, Mokrsko, Słupsko, Chotów, Turów i Wieluń), została 

zamknięta 31 sierpnia 1987 roku, kiedy to trasę z Wielunia do Praszki i z powrotem 

przemierzył ostatni planowy pociąg wąskotorowy. Niedługo potem torowisko zostało 

rozebrane, a na kilka lat z krajobrazie pozostały budynki stacyjne, mosty oraz nasypy  

i wykopy kolejowe. Dziś po kolejce została jedynie droga gruntowa, z nasypami będącymi 

ostatnim świadectwem przebiegu dawnego torowiska, oraz pamięć mieszkańców.  

  

                                                 
30 Redakcja Monografii Regionalnych Środkowej Polski, Województwo Sieradzkie. Zarys dziejów, obraz 
współczesny perspektywy rozwoju, Uniwersytet Łódzki, Urząd Wojewódzki w Sieradzku, 1980 
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Mapa 7  Droga kolejowa Herby Nowe- Kępno przez Wieluń. 

Źródło: http://powiat.wielun.pl 
 
 

Obecnie Wieluń (jedyne miasto w powiecie) ma dobre połączenia komunikacyjne  

z resztą kraju. Jeszcze do 2013 roku leżał na ważnej trasie międzynarodowej E67  

(w numeracji krajowej droga nr 8 lub też nr 74), łączącej Warszawę z Wrocławiem  

i przejściem granicznym Kudowa Słone. Obecnie na północ od Wielunia przebiega droga 

ekspresowa S8 łącząca Wrocław z Warszawą omijając miasto Wieluń. Przebieg drogi S8 

przedstawia mapa numer 8.  
 

 
Mapa 8 Przebieg trasy S8. Źródło: http://bi.gazeta.pl 
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Jednakże wiele samochodów osobowych i ciężarowych kierujących się do  

z Wrocławia do Bełchatowa zjeżdża z trasy S8 na węźle Walichnowy  

i przejeżdża przez Wieluń „starą” drogą nr 8 / nr 74. W Wieluniu przechodzi również droga 

krajowa nr 45 relacji Łódź – Wieluń – Kluczbork – Opole. Istotne znaczenie ma również trasa 

nr 43, łącząca Wieluń z Częstochową. Przez Wieluń również przebiegają drogi wojewódzkie, 

m.in. nr 481 w kierunku Łasku i dalej do Łodzi. Jest to najkrótsze połączenie ze stolicą 

województwa (około 102 kilometry). Nie wolno zapomnieć również o połączeniu kolejowym 

Wielunia. Miasto posiada dwie stacje: „Wieluń – Dąbrowa” i „Wieluń” (Mapa 9).  

Ze stacji „Wieluń – Dąbrowa” można udać się pociągiem z Wielunia do Kępna. 

Niestety niecodziennie. Pociąg ten jeździ w okresie od  czerwca do grudnia o godzinie 20:56 

(aktualnie rozkład podaje od 12.06.2016 do 10.12.2016). Ze stacji kolejowej „Wieluń – 

Dąbrowa” lub „Wieluń” można dostać się do Tarnowskich Gór. Pociągi jeżdżą codziennie  

o: 3:40, 5:40, 10:49, 14:20 i 16:43. W planach jest otwarcie połączenia kolejowego Wieluń – 

Wrocław. W mieście ważną rolę odgrywa także nowy dworzec autobusowy przy ulicy 

Staszica 49, który został otwarty 30 sierpnia 2014 roku. Dzięki licznym połączeniom 

autobusowym, możemy dostać się do prawie każdej miejscowości w powiecie, jak również do 

dużych aglomeracji miejskich w Polsce (m.in. Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Krakowa).    

 

 
Mapa 9 Położenie Wielunia na szlaku komunikacyjnym 

Źródło: https://mapa.targeo.pl/Wieluń, zmienione 
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Mapa 10 Północna obwodnica Wielunia.  
Źródło: https://d-nm.ppstatic.pl 

 

Warto również wspomnieć, że obecnie powstaje obwodnica Wielunia. Będzie ona 

odcinkiem drogi krajowej nr 74, której zadaniem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z 

ciasnego centrum miasta. Nowy odcinek trasy o długości 13,2 km omija Wieluń od strony 

północnej i przebiega przez gminy Czarnożyły i Wieluń. Inwestycja obejmuje trzy węzły 

drogowe: „Biała”, „Raczyn” i „Jodłowiec”, 9 wiaduktów (w tym 1 nad przejściem dla 

zwierząt), 8 mostów i 2 przejazdy gospodarcze, które będą pełniły także rolę przejść dla 

zwierząt31 (Mapa 10). 

 

XII. Usługi turystyczne 
 

Jednym z istotnych elementów warunków bytowych ludności są możliwości 

wypoczynku i turystyki. Na potrzeby obsługi ruchu turystycznego na terenie powiatu 

wieluńskiego ukształtowała się infrastruktura turystyczna w postaci przedsiębiorstw 

działających w różnych sferach. W jej skład wchodzą przede wszystkim baza noclegowa oraz 

baza żywieniowa (gastronomiczna).  

Powiat wieluński to obszar ze zróżnicowanymi obiektami noclegowymi. Można rozbić 

namiot, ustawić przyczepę campingową, wynająć domki letniskowe, pokój w gospodarstwie 

agroturystycznym, pensjonacie lub hotelu. Ziemia Wieluńska oferuje turystom szeroką ofertę 

obiektów noclegowych, które zazwyczaj działają przez cały rok.  

Wielkość bazy noclegowej przedstawia Tabela 6 oraz Ryc. 5. Wyczytać z niej można, 

że na terenie powiatu wieluńskiego działa 60 obiektów noclegowych.   

 
                                                 
31 http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=20348, data: 20.04.2016 
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Tabela 6 Struktura bazy noclegowej powiatu wieluńskiego  

pod względem liczby obiektów noclegowych 

Lp. Rodzaj obiektu Liczba obiektów 
1 Gospodarstwa agroturystyczne 24 
2 Ośrodki wypoczynkowe 11 
3 Hotele 9 
4 Pokoje gościnne 5 
5 Inne obiekty hotelarskie 4 
6 Motele 3 
7 Kempingi i pola namiotowa 3 
8 Zajazdy i gościńce 2 

OGÓŁEM 61 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych podczas badań terenowych  

oraz mapy turystyczno- przyrodniczej (2010). 

 

 
Ryc. 5  Udział procentowy bazy noclegowej powiatu wieluńskiego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych podczas badań terenowych  
oraz mapy turystyczno- przyrodniczej (2010). 

 

 Największą przewagę na terenie powiatu wieluńskiego mają gospodarstwa 

agroturystyczne, których jest aż 24, co stanowi 39% ogółu. Znajdują się one w 

miejscowościach turystycznych tj. Krzeczów, Osjaków, Felinów, Toporów, Załęcze Małe, 

Rychłowice i innych (Tabela 7). Miejscowości te położone są w pobliżu rzeki Warty, co 

sprawia, że okolica do wypoczynku jest spokojna i bogata w krajobrazy naturalne. Kolejne 
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miejsce w rankingu zajmują ośrodki wypoczynkowe, których jest aż 11 co stanowi 18% 

wszystkich obiektów noclegowych. 7 z 11 ośrodków leży na terenie Załęczańskiego Parku 

Krajobrazowego. Na terenie omawianego powiatu wieluńskiego możemy znaleźć również 

hotele o wysokim standardzie. Najwięcej bo aż 5 znajduje się w mieście powiatowym –

Wieluniu, 2 w Osjakowie, 1 w Widoradzu koło Wielunia oraz 1 w Pątnowie. W sumie na 

terenie powiatu znajduje się 9 hoteli. Kolejne obiekty noclegowe to pokoje gościnne, których 

jest 5, inne obiekty hotelarskie – 4, motele i kempingi, które mają taką samą liczbę obiektów 

noclegowych – 3. Najmniej liczną grupę stanowią zajazdy. Są tylko 2- jeden zajazd znajduje 

się w Osjakowie drugi w Skomlinie. Dokładną liczbę obiektów, z podziałem na miejscowości 

przedstawia tabela numer 7, znajdująca się na następnej stronie.  
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Tabela 7 Liczba obiektów noclegowych powiatu wieluńskiego według miejscowości 

Miejscowość 

Rodzaj obiektów noclegowych 

Razem 

G
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tw
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tu
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st

yc
zn

e 

O
śr

od
ki

 
w

yp
oc

zy
nk

ow
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H
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ng

i i
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a 

na
m
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w
e 

 

Za
ja
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y 

i 
go

śc
iń

ce
 

Cieśle 1        1 
Drobnice 1 1  1     3 
Dzietrzniki 2    1    3 
Felinów 2        2 
Józefina 1        1 
Kajdas 1        1 
Kamion  3       3 
Kępowizna       1  1 
Kolonia Strobin 1        1 
Konopnica  2     1  3 
Kraszkowice    1     1 
Krzeczów 2 1       3 
Krzętle 1        1 
Kuźnica Strobińska      1   1 
Milejów 1        1 
Osjaków 3 1 2     1 7 
Pątnów   1      1 
Piskornik Czernicki 1        1 
Przywóz     1    1 
Raducki Folwark      1   1 
Rychłowice 1   1     2 
Sieniec      1   1 
Skomlin        1 1 
Toporów 4 1       5 
Walków 1        1 
Widoradz   1      1 
Wieluń   5  1    6 
Wierzchlas    1     1 
Załęcze Małe 1    1    2 
Załęcze Wielkie  2     1  3 
Zofia    1     1 
OGÓŁEM 24 11 9 5 4 3 3 2 61 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych podczas badań terenowych oraz na podstawie 

strony internetowej: http://powiat.wielun.pl 
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 Aby poznać dokładniejsze informacje o obiektach noclegowych znajdujących się w 

powiecie wieluńskim, należy spojrzeć na tabelę nr 8 przedstawioną poniżej. Pozwoli ona dość 

wnikliwie przyjrzeć się bazie noclegowej. Ukazuje ona typy obiektów, miejscowości 

turystyczno-wypoczynkowe (adres), w której dany obiekt się znajduje, dokładną nazwę 

obiektu oraz krótką informację o samym obiekcie (ilość miejsc noclegowych, sale 

konferencyjne, wypożyczalnia sprzętu). 

 

Tabela 8 Baza noclegowa powiatu wieluńskiego według rodzaju obiektów turystycznych 

Rodzaj obiektu 
noclegowego Miejscowość Nazwa obiektu 

noclegowego Informacje o obiekcie 

Gospodarstwa 

agroturystyczne 

Cieśle 9  Gospodarstwo 

agroturystyczne 

„Państwa Nowaków” 

- 8 miejsc noclegowych, 
- pokoje 4 – osobowe, 
- pole namiotowe i 
kempingowe, 
- spływy kajakowe, 
- dostępność  sezonowa, 

Drobnice 140 Gospodarstwo 

agroturystyczne „Stara 

Wieś” 

- 6 miejsc noclegowych, 
- pokoje 2- osobowe, 
- położenie blisko lasu i rzeki, 
- dostępność całoroczna, 

Dzietrzniki 216 Gospodarstwo 

agroturystyczne „Nad 

strugą” – B.J. 

Kalemba 

- 13 miejsc noclegowych, 
- pokoje 2-,3-,4- osobowe 
oraz domek drewniany 4-os., 
- niedaleko gospodarstwa 
ulokowany prywatny skansen 
rodziny Kalembów 
ulokowany w drewnianym 
domu sprzed I wojny 
światowej, 
- możliwość postoju konnego 
(na Łódzkim Szlaku 
Konnym), 
- dostępność całoroczna, 

Dzietrzniki 219 Gospodarstwo 

agroturystyczne P. 

Mierzwiaka 

- 4 miejsca noclegowe, 
- pokoje 2- osobowe, 
- spływy kajakowe, 
- wypożyczalnia rowerów, 
- dostępność sezonowa, 
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 Felinów 8 Gospodarstwo 

agroturystyczne 

Halina i Stanisław 

Zjawińscy 

- 8 miejsc noclegowych, 
- pokoje 2-, 3- osobowe, 
- możliwość wędkowania oraz 
pływania łódką na stawie w 
posiadłości, 
- ptactwo ozdobne (bażanty, 
kaczki, kurki), 
- hodowla kóz, 
- możliwość wypożyczenia 
roweru, 
- organizacja spływów 
kajakowych oraz kuligów, 
- dostępność całoroczna, 

Felinów 12 Gospodarstwo 

agroturystyczne Ewa 

Kempa 

- 16 miejsc noclegowych, 
- pokoje 2-,3-,4- osobowe, 
- sala konferencyjna na 30 
osób, 
- ośrodek jazdy konnej – 
konie pod siodło,  
- rekreacyjny zbiornik wodny 
z możliwością wypożyczenia 
kajaków, 
- mini ZOO, 
- dostępność całoroczna, 

Józefina 1 Gospodarstwo 
agroturystyczne 

Wiesława i Stanisław 
Tokarek 

 

- 4 miejsca noclegowe, 
- pokoje 2- osobowe, 
- dostępność sezonowa, 

Kajdas 1 Gospodarstwo 

agroturystyczne 

„Kajdas” Bożena 

Gibas 

- 2 miejsca noclegowe, 
- jeden pokój 2 osobowy, 
- Na terenie gospodarstwa 
znajduje się stary młyn, 
będący pamiątką po 
wcześniejszym zastosowaniu 
gospodarstwa, 
- plaża przy rzece Warcie, 
- dostępność sezonowa, 
 

Kolonia Strobin 

77 

Gospodarstwo 

agroturystyczne 

Tomasz Sztajgla 

- 4 miejsca noclegowe, 
- pokoje 2- osobowe, 
- dostępność sezonowa, 
 

74:46119



75 
 

Krzeczów, ul. 

Wczasowa 2 

Gospodarstwo 

agroturystyczne 

„Ranczo nad Wartą” 

 

 

 

- 12 miejsc noclegowych, 
- pokoje 4-osobowe, 
- spływy kajakowe,  
- jazdę konną w terenie,  
- przejazdy bryczką,  
- ogniska,  
- pole namiotowe,  
- hotel dla koni, 

Krzeczów, ul. 

Więcławska 2,  

Gospodarstwo 

agroturystyczne Alicji 

Okrasy 

 

 

- 12 miejsc noclegowych, 
- pokoje 2-, 3- osobowe, 
- staw rybny, 
- możliwość wypożyczenia 
roweru, 
- dostępność całoroczna, 

Krzętle 1 Gospodarstwo 

agroturystyczne 

"Gościniec pod 

lasem"  

Andrzej i Małgorzata 

Wrzesińscy 

 

- 16 miejsc noclegowych, 
- w pobliżu las i rzeka, 
- ogrodzony kort tenisowy, 
- boisko do piłki plażowej, 
- hodowla koni pod siodło 
rasy śląskiej i małopolskiej, 
- hotel dla koni, 
- sala konferencyjna do 20 
osób, 
- dostępność całoroczna, 

Milejów 61 Gospodarstwo 

agroturystyczne 

Mariola Szmacińska 

- 10 miejsc noclegowych, 
- pokoje 3-, 4- osobowe, 
- zabiegi terapii naturalnej: 
reiki, refreksologia stóp i rąk, 
- dostępność całoroczna, 

Osjaków, ul. 

Sienkiewicza 

11 

Gospodarstwo 

Agroturystyczne 

Grażyna i Leszek 

Mareccy 

- 10 miejsc noclegowych, 
- pokoje 3-, 4- osobowe, 
- dostępność całoroczna, 
 

Osjaków, ul. 

Słowackiego 12 

Gospodarstwo 

Agroturystyczne 

„Wesołe kąty” 
Brak informacji 

Osjaków, ul. 

Kościelna 2 

Gospodarstwo 

Agroturystyczne  

Wanda Sztajgla 

- 6 miejsc noclegowych, 
- pokoje 2- osobowe, 
- możliwość łowienia ryb, 
- dostępność całoroczna, 
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Piskornik 

Czernicki 1 

Gospodarstwo 

Agroturystyczne 

Leszek Gieda 

- 8 miejsc noclegowych, 
- pokoje 2- osobowe, 
- konie pod siodło, do 
bryczki, 
- zarybiony staw, 
- miejsce na kemping, 
- motorówki, kajaki, 
- konie, 
- możliwość zorganizowania 
kuligu, 

Rychłowice 20 Gospodarstwo 

agroturystyczne 

„Wzgórze koni” 

Romuald i Dorota 

Chabinowscy 

- 10 miejsc noclegowych, 
- ujeżdżalnia,  
- nauka jazdy konnej (na 
ujeżdżalni i w terenie 30 
zł/godzina),  
- wycieczki i rajdy konne 
(150zł/ 1 dzień rajdu + 
nocleg),  
- oprowadzanie na koniu,  
- grille, ogniska i imprezy 
okazjonalne,  
- karnety 10 jazd w cenie 250 
zł,  
- możliwość zdobywania 
odznak jeździeckich, 
- hotel dla koni, 
- dostępność całoroczna, 

Toporów,  

ul. Szkolna 129 

Gospodarstwo 

agroturystyczne Iwona 

Graczyk 

- 5 miejsc noclegowych, 
- dostępność całoroczna, 
- możliwość wypożyczenia 
roweru, 
- możliwość w uczestniczeniu 
przygotowywania 
przetworów, 

Toporów, ul. 

Nadwarciańska 

30 

 

Gospodarstwo 

agroturystyczne 

Janina Świątek 

- 6 miejsc noclegowych, 
- możliwość uczestniczenia w 
pracach gospodarskich i 
polowych, 
- dostępność całoroczna, 

Toporów, ul. 

Szkolna 50 

Gospodarstwo 

agroturystyczna 

Mariola Owczarek 

- 7 miejsc noclegowych, 
- możliwość wędkowania, 
oraz wypożyczenia roweru, 
 - dostępność sezonowa, 
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 Toporów, ul. 

Szkolna 63 

Gospodarstwo 

agroturystyczna 

Jolanta Kędzia 

- 4 miejsca noclegowe, 
- możliwość wypożyczenia 
roweru 
- dostępność całoroczna, 

Walków 29 Gospodarstwo 

agroturystyczne 

Halina Piekara 

- 3 miejsca noclegowe, 
- możliwość wypożyczenia 
roweru, 
- dostępność całoroczna 

Załęcze Małe 

30 

Gospodarstwo 
agroturystyczne 

„Pokoje u Steców” 
Irmina i Zbigniew 

Stec 

- 9 miejsc noclegowych, 
- pokoje 2-, 3- osobowe, 
- możliwość wynajęcia 
rowerów i kajaków, 
- dostępność całoroczna, 

Ośrodki 

wypoczynkowe 

Drobnice 82 Ośrodek 

Wypoczynkowy 

„Kalina”  

Nowak Chassang 

- 130 miejsc noclegowych, 
- pokoje 2-,3-,4- osobowe, 
- domki kempingowe 3-,5- 6- 
osobowe,  
- basen, brodzik, 
- kort tenisowy, boisko do 
siatkówki, plac do gry w 
bulle, bilard, 
- wypożyczalnia rowerów, 
- sala konferencyjna na 150 
osób, 
- dostępność sezonowa, 
 

Kamion Ośrodek chorągwi 

stołecznej ZHP w 

Kamionie 

- 60 miejsc noclegowych, 
(domki murowane, domki 
drewniane), 
- namioty, pola biwakowe, 
- dostępność sezonowa,  

Kamion 7 Ośrodek szkoleniowo- 

wypoczynkowy 

„KAMION” 

- 31 miejsc noclegowych,  
- domek 7 osobowy, 
- sala konferencyjna, 
- wypożyczalnia rowerów, 
- dostępność całoroczna 

Kamion Ośrodek wczasowy 

„DZIEWIARZ” Brak informacji 
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Konopnica,  

ul. Górka 4a 

Ośrodek 

wypoczynkowo- 

rekreacyjny 

„ZACISZE” 

Katarzyna i Andrzej 

Kamińscy 

- 64 miejsca w domkach 
kempingowych, 
- 36 miejsc w apartamentach, 
- pokoje 2-,4-,7-, 8- osobowe, 
- możliwość wypożyczenia 
rowerów i kajaków, 
- organizacja spływów 
kajakowych 
- kort tenisowy, 
- 2 sale konferencyjno- 
bankietowe, 
- dostępność całoroczna 

Konopnica Ośrodek 
Wypoczynkowy  

Politechniki łódzkiej 
Dwór, Konopnica 

- 33 miejsca noclegowe,  
- pokoje 1-, 2-, 3- osobowe, 
- dostępność całoroczna 

Krzeczów, ul. 

Wczasowa 49 

Zajazd i Ośrodek 

Wypoczynkowy 

„RITMO” 

- 78 miejsc noclegowych, 
- pokoje 2- osobowe i domki 
letniskowe,  
- basen, grill, 
- dostępność całoroczna, 

Osjaków,  

ul. Sieradzka 78 

Ośrodek 

Wypoczynkowy 

„Osada” 

- 30 miejsc noclegowych w 6 
obiektach (3 domki,  
3 apartamenty), 
- możliwość organizacji 
szkolenia do 24 osób, 
- sauna, jacuzzi,  
- wycieczki rowerowe, 
kajakarstwo, wędkarstwo,  
- turystyka konna, 
- dostępność całoroczna, 

Toporów, ul. 

Nadwarciańska 

139 

Sezonowy Dom 

Wypoczynkowy ZNP Brak informacji 
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Załęcze Wielkie 

89 

Ośrodek szkoleniowo-

wypoczynkowy 

„Nadwarciański 

Gród” 

 

- 300 miejsc noclegowych, 
- pokoje, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 8- 
osobowe, 
- oferta wypoczynkowo- 
edukacyjna, 
- 1 sala konferencyjna dla 120 
osób; 
- 2 sale konferencyjne dla 50–
80 osób; 
- 3 sale konferencyjne dla 30 
osób; 
- 4 sale dydaktyczne z 
wyposażeniem po 30 osób 
każda; 
- sala komputerowa, 
- Kort tenisowy,  bilard, 
boisko sportowe,  
- wypożyczalnia rowerów, 
kajaków, turystycznego 
sprzętu sportowego,  
- łowisko – możliwość 
wędkowania, 

Załęcze Wielkie 

– Kępowizna 

Ośrodek Szkoleniowo 

Wypoczynkowy 

”WARTA” w 

Bożena i Robert 

Poskart 

- 56 miejsc noclegowych 
- pokoje 2-, 3-, 5- osobowe,  
- 2 sale bankietowo-
konferencyjne na 50 i 100 
miejsc, 
 - boiska do piłki siatkowej, 
rowery, paintball 
- dostępność sezonowa, 

 

Hotele 

Osjaków, ul. 

Piaskowa 11 

Hotel Restauracja 

„Mazurek” 
-  obecnie działalność 
zawieszona 

Wieluń, ul. 

POW 77 

Hotel „Malinowy 

Dwór” 

- 58 miejsc noclegowych, 
- 3 sale bankietowe (do 60, 
150 i 300 osób), 
- sale konferencyjne na max 
400 osób, 
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Osjaków, ul. 

Częstochowska 

53a 

Hotel***  

„Symfonia”  

- 80 miejsc noclegowych, 
- 36 pokoi 2-, 3- osobowych 
oraz 2 apartamenty, 
- 3 sale konferencyjne, 
- Spływy kajakowe, 
- Paintball, Jazda konna, 
Wycieczki rowerowe, 
Wędkowanie, 

Pątnów 320 Hotel „Jurajska Perła” - 54 miejsca noclegowe,  
- pokoje 1-, 2-, 3-, 4- 
osobowe, 

Wieluń,  

ul. Zajazd 2 

Hotel „Zajazd 

Boryna” 
- 31 miejsc noclegowych, 
- pokoje 1-, 2-, 3- osobowe 

Wieluń, ul. 

Kopernika 25 

Hotel „Helios & 

Hotelowa” 

- 35 miejsc noclegowych, 
- pokoje 1-, 2-, 3- osobowe, 
apartamenty 2-, 4-, 5- 
osobowe 
- 3 sale konferencyjno- 
bankietowe 

Wieluń, ul. 

Częstochowska 

35 

Hotel „Maraton”  - 27 (31 z dostawkami) miejsc 
noclegowych, 
-  pokoje 1-, 2-, 3- osobowe,  
- sala konferencyjna, 

Wieluń, 

Królewska 7-9 

Hotel „Pod Ratuszem” - 32 miejsca noclegowe 
- pokoje 1-, 2-, 3- osobowe 
- sala konferencyjna,  
- akceptacja zwierząt, 

Widoradz 44a Hotel Restauracja „ 

Zielona Weranda” 

- 50 miejsc noclegowych, 
- pokoje 1-, 2-, 4- osobowe, 
- 3 sale konferencyjne, 

 

Motele 
Kuźnica 

Strobińska 30 

Motel „Łasuch” - 42 miejsca noclegowe, 
- pokoje 1-, 2-, 3- osobowe,  
- sala konferencyjna, 
- bilard, kort tenisowy,  

Raducki 

folwark 40 

Motel „Oberża 

Knieja” 

- 90 miejsc noclegowych 
- pokoje 1-, 2-, 4- osobowe 
oraz apartamenty 
- 4 sale konferencyjne, 

Sieniec 88 Motel „Trans” - 26 miejsc noclegowych, 
- pokoje 1-, 2-, 3-, 4- 
osobowe, 
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Pokoje gościnne 

Drobnice 107 a Pokoje gościnne 

„Oaza” 

- 10 miejsc noclegowych, 
- pokoje 2- osobowe, 
- sala bankietowa, 
- dostępność całoroczna, 

Kraszkowice, 
ul. Leśna 2 

Pokoje gościnne 

„King”  

- 50 miejsc noclegowych, 
- pokoje 1-, 2-, 3-, 4- 
osobowe, 
- 2 sale konferencyjne, 
- paintball,  

Rychłowice 34a Pokoje gościnne  
„Pol-Trans” Brak informacji 

Wierzchlas, ul. 
Częstochowska 

15 

Pokoje gościnne i Bar 

„Gabryś” 

- 43 miejsca noclegowe, 
- pokoje 1-, 2-, 3-, 4- 
osobowe, 

Zofia 34a  Pokoje gościnne „U 

Urszuli” Brak informacji 

 

Inne obiekty 

hotelarskie 

Dzietrzniki Domki całoroczne 
Agata Kielan 

- 10 miejsc noclegowych, 
- 2 domki  5- osobowe, 

Przywóz Domek Letniskowy - 6 miejsc noclegowych, 

Wieluń Pokoje dla 

pracowników 
- 20 miejsc noclegowych,  
- pokoje 2-, 4-, 6- osobowe, 

Załęcze Małe 
103 a 

„Stara Wieś” 

apartamenty, domki, 

rekreacja, 

- 258 miejsc noclegowych, 
- 9 całorocznych 2 
poziomowych apartamentów 
(6- osobowe), 
- 20 domków mobilnych (5- 
osobowe),  
- 9 apartamentów 
wakacyjnych   (6- osobowe), 
- 10 domków letniskowych 
(5- osobowych) 
- boisko do piłki siatkowej, 
plaża,  
- staw z możliwością 
wędkowania,  
- wynajem rowerów, 
- spływy kajakowe, 
- basen i jacuzzi,  

Zajazdy i 

gościńce 

Osjaków, ul. 
Spacerowa 5 

Zajazd Podjadek,  - 30 miejsc noclegowych, 
- pokoje 1-, 2-, 3- osobowe,  
- sala bankietowa,  
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 Skomlin,  

ul. Piłsudskiego 

10 A 

Zajazd „Camelot” 

S.M Rychlik S.C 

- 40 miejsc noclegowych 
- pokoje 2-, 3- osobowe, 
apartament, 
- 2 sale bankietowe 

 

Kempingi, pola 

namiotowe, 

Kępowizna k. 

Załęcza 

Wielkiego 

Pole Namiotowe przy 

Ośrodku 

Wypoczynkowym 

WARTA 

Brak informacji 

Konopnica, ul. 

Rzeczna 44 

Pole namiotowe 
Brak informacji 

Załęcze Wielkie 

89 

Pole namiotowe w 

Nadwarciańskim 

Grodzie  

- baza namiotowa z 
zapleczem sanitarnym dla 300 
osób na 3 polach 
namiotowych 

 

Źródła: opracowanie własne na podstawie stron internetowych poszczególnych obiektów oraz: 
http://www.turystyka.wielun.pl/pl/, 
http://www.lodzkie.travel/, 
https://spk.parkilodzkie.pl, 
http://www.wodr-bratoszewice.agro.pl, 
http://www.eholiday.pl/, 
http://meteor-turystyka.pl, 
 
 Na terenie powiatu wieluńskiego, obok bazy noclegowej wykształciła się również 

baza gastronomiczna. Oferta gastronomiczna jest ważnym czynnikiem pobudzającym rozwój 

turystyki. Nieliczne źródła informacji statystycznej, uniemożliwiają zaprezentowanie 

dokładnego obrazu bazy żywieniowej. Na podstawie bezpośredniej penetracji terenu oraz na 

podstawie strony internetowej (http://www.powiat.wielun.pl) oraz broszur można przedstawić 

ogólny stan obiektów gastronomicznych w powiecie wieluńskim oraz ich lokalizację- 

miejscowość (Tabela 9 na następnej stronie). W niniejszej tabeli zostały powtórzone również 

obiekty z bazy noclegowej, które również świadczą usługi restauracyjne.  

 Na terenie powiatu wieluńskiego funkcjonuje 41 obiektów gastronomicznych. 

Składają się na nie: restauracje, bary, pizzerie, oraz kawiarnie. Oprócz wymienionych 

obiektów, regionalne potrawy można spróbować w gospodarstwach agroturystycznych. 

Gospodarze bardzo często przyrządzają posiłki z naturalnych produktów, wyprodukowanych 

przez siebie oraz od zwierząt, które mieszkańcy hodują.  
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Tabela 9 Baza gastronomiczna powiatu wieluńskiego 

 
 

Miejscowość Nazwa obiektu gastronomicznego Ilość 
obiektów 

Biała Klapka Restauracja „Skorpion” 1 

Biała Parcela 9 Restauracja, Pizzeria Kawiarnia „Słoneczko” 1 

Bieniec 13 Bar gastronomiczny Wojtera Zdzisława 1 

Dzietrzniki 122 Bar Rancho Stochniałek J. 1 

Kamion 
Restauracja „Przystań” 

2 
Restauracja „Gościniec” 

Konopnica 
 

Bar „Paradajs” 1 

Restauracja „przy Ruczaju” 1 

Krzeczów Bar „Ritmo” 1 
Kuźnica Strobińska 
30 Bar „Łasuch” 1 

Mokrsko Bar „Antałek” 1 

Osjaków 
Bar „Podjadek” 

2 
Restauracja przy stacji BP 

Ostrówek 16 Bar 1 

Pątnów 40 Bar Stępień Władysław 1 

Przywóz 19 Bar 1 

Raducki Folwark 
Oberża Knieja 

2 
Bar XXL 

Skomlin Restauracja, Zajazd Camelot 1 

Widoradz Zielona Weranda 1 

Wieluń 

Restauracja „Afrodyta”  

Restauracja „Amfiteatr” 

Bulka na Bibułce Tomasz Chudy 

Restauracja, Pizzeria „Latakia” 

„Obiadek pod kotwicą” 

Restauracja „Roma” 

Restauracja w Starym Rynku 

Restauracja Ratuszowa 

Restauracja, Pizzeria Italia 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych oraz strony internetowej: 
http://www.powiat.wielun.pl 
 

  Największa część obiektów gastronomicznych usytuowana jest wzdłuż rzeki Warty 

oraz przy głównych ciągach komunikacyjnych. Największy wybór obiektów 

gastronomicznych jest w Wieluniu – jedynym mieście w powiecie.  

 Uzupełnieniem bazy noclegowej i gastronomicznej są usługi dodatkowe. Wśród tych 

usług największe znaczenie dla turystyki powiatu wieluńskiego mają szlaki turystyczne. 

Biegnąc przez teren powiatu, umożliwiają poznanie historii, zabytków, oraz unikatowej 

przyrody omawianego terenu. Dzięki szlakom opisywany obszar jest idealnym miejscem do 

rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, oraz wodnej. Liczne kompleksy leśne, malownicza 

dolina rzeki Warty, liczne stawy, obiekty pałacowe oraz drewniane kościółki stają się bardziej 

dostępne dla turystów. Szlaki turystyczne występujące na terenie Ziemi Wieluńskiej zostały 

dokładnie omówione w podrozdziale 4.2 czyli części hasłowej Słownika geograficzno-

krajoznawczego powiatu wieluńskiego.  

 Podsumowując, należy podkreślić, że turysta wybierający się na wycieczkę po 

powiecie wieluńskim, znajdzie szeroki wybór miejsc noclegowych oraz obiektów 

gastronomicznych. Dobrze rozwinięta baza turystyczna zachęca do wypoczynku na terenach 

Ziemi Wieluńskiej. Gospodarstwa agroturystyczne, liczne ośrodki wypoczynkowe oraz hotele 

oferują szeroką gamę dodatkowych usług, jak na przykład: wypożyczanie sprzętu wodnego 

(łódki, motorówki, kajaki), sprzętu rowerowego, możliwość nauki jazdy konnej lub wyprawy 

Wieluń 

Pizzeria Venecja 

20 

Restauracja Werona 

Restauracja Centrum Przyjęć Okolicznościowych 

Pizzeria La Spezia 

Pizzeria Da Grasso 

Bar orientalny Hu- Dong 

Restauracja, Zajazd „Boryna” 

Kawiarnia „Przystanek Cafe” 

Kawiarnia „Eden” 

Kawiarnia „U Jarka” 

Bar „Enklawa” („u Majchra”) 

Wierzchlas Bar „Gabryś” 1 

OGÓŁEM 41 
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na koniach lub przejażdżki w bryczkach, organizację bankietów oraz „zielonych szkół”, 

rozrywkę taką jak: bilard, kort tenisowy, paintball. W niektórych ośrodkach jest również 

dostęp do plaży przy rzece lub sztucznie utworzonej przy zbiorniku wodnym (stawie). Do 

tego należy dołożyć aspekt kulturowy a dokładniej zwiedzanie parków, dworków, kościółków 

drewnianych w stylu wieluńskim, znajdujących się w powiecie wieluńskim, a przez które 

biegną szlaki turystyczne. Powiat wieluński jest bogato zagospodarowany, co  sprawia, że 

turysta zaspokoi wszystkie swoje potrzeby podczas podróży.  

 

XIII. Kultura 

 

Powiat wieluński może poszczycić się działalnością wielu placówek kultury, oraz 

różnymi formami kultury. Na terenie powiatu istnieją i aktywnie działają środki kultury, 

mające na celu kultywowanie tradycji i integrowanie poszczególnych środowisk 

mieszkańców oraz podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych. Są to Gminne 

Ośrodki Kultury, przy których działają ludowe zespoły pieśni i tańca, kapele ludowe oraz 

kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, fotograficzne, taneczne, teatralne. Do 

działających zespołów folklorystycznych należą zespoły z: Popowic, Ostrówka, Czarnożył  

i Opojowic oraz Zespół Śpiewaczy Czeremcha działający przy Filii Bibliotecznej w Rudzie. 

Zespół z Popowic w 1995 roku został laureatem Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów 

Folklorystycznych w Kazimierzu Dolnym. Ośrodkiem, który związany jest również  

z aktywnością artystyczną jest Wieluński Dom Kultury. Sprawuje on opiekę merytoryczną 

nad Śpiewaczym Zespołem Ludowym i Dziecięcym Zespołem Śpiewaczym z Kurowa oraz 

chórem ZNP w Wieluniu. Wieluński Dom Kultury jest także organizatorem wystaw, 

koncertów rockowych, poezji śpiewanej czy cyklicznych „Wieluńskich Spotkań 

Tradycjonalistów Jazzowych”.  

Najważniejszymi placówkami kultury w powiecie wieluńskim niewątpliwie jest 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej (Fot. 10) wraz z jego Oddziałem – Muzeum Wnętrz Dworskich 

w Ożarowie (Fot. 11). Instytucja ta nawiązuje do tradycji przedwojennego muzeum. 

Organizuje wystawy czasowe, koncerty, festyny i sesje naukowe. Muzeum prowadzi własne 

badania naukowe, których wyniki prezentowane są m.in. w wydawnictwach, na wystawach 

oraz na seminariach i sympozjach (Wieluń, 2005). 
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Fot. 10 Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 

Źródło: http://miastowielun.ovh.org/muzeum.php?nr=2 

 

 
Fot. 11 Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie 

Źródło: Zbiory własne 

 

Warto wymienić także inne instytucje popularyzujące kulturę: Spółdzielczy Dom 

Kultury, Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną, Bibliotekę Pedagogiczną, Bibliotekę 

Powiatową, Szkołę Muzyczną I stopnia. Z wymienionych wyżej instytucji, Miejska i Gminna 

Biblioteka w Wieluniu prowadzi cały czas różne przedsięwzięcia zachęcające mieszkańców 

do uczestnictwa w kulturze. Wymienić tu można: liczne wystawy (np. Jan Długosz, wystawa 
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z okazji 1050-lecia Chrztu Polski), warsztaty (rękodzielnicze, plastyczne, dziennikarskie, 

filmowe, teatralne, rzeźbiarskie, oraz literackie), konkursy (plastyczne, literackie, wiedzy 

regionalnej, fotograficzne), a także spotkania z różnymi osobami i pisarzami (Sławomirem 

Koprem, Anna Onichimowską, Niną Pawlaczyk, Marcinem Mellerem, Melanią Kapelusz, 

Barbarą Ciwoniuk i in.).  

Istotną rolę w życiu kulturalnym miasta i regionu odgrywają media: Radio Ziemi 

Wieluńskiej (nadające na częstotliwości 88,6 i 97,7 MHz) i Telewizja Kablowa Wieluńskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz prasa: „Nasz Tygodnik” (dodatek do „Dziennika 

Łódzkiego”), „Przegląd Tygodnia” oraz „Kulisy Powiatu”.  

W kalendarzu imprez kulturalnych (dane pozyskane z folderów) ważne miejsce 

zajmują „Dni Wielunia” – dwudniowa impreza plenerowa, organizowana co roku na początku 

czerwca przez władze samorządowe. Następne święto organizowane corocznie na terenie 

powiatu to Wojewódzkie Święto Chrzanu w Osjakowie organizowane we wrześniu (Wieluń, 

2005).  

 

 
Fot. 12  Wojewódzkie Święto Chrzanu w Osjakowie. Zdjęcie wykonane z góry. 

Źródło: https://i.ytimg.com 

 
Innym świętem corocznie organizowanym na terenie miasta Wieluń jest Europejskie 

Święto Bursztynu. Jest to dwudniowa impreza. Co roku lista atrakcji powiększa się. Na 

Święcie Bursztynu można zobaczyć widowisko z ogniem w roli głównej, rzemieślników, 

legionistów rzymskich i wyścigi rydwanów. W obozowisku rzemieślników można zobaczyć 

nie tylko obróbkę bursztynu ale też zajrzeć na stoisko garncarza, kowala, powroźnika, 

bednarza czy obejrzeć pokaz wypalania rudy żelaza w dymarce. Wielkie zainteresowanie 
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wzbudza replika Bursztynowej Komnaty, która przyjeżdża do Wielunia z Wiednia. Obok 

komnaty można podziwiać replikę XV-wiecznej szkuty. Podczas tego święta jest wiele 

konkursów i zabaw dla dzieci. Co roku Punkt Informacji Turystycznej w mobilnym biurze 

prowadzi statystyki miejscowości, z których zjeżdżają goście do Wielunia. Ogólnie rzecz 

biorąc na Europejskie Święto Bursztynu ludzie przybywają z całej Polski. Można tu wymienić 

głównie miejscowości w województwa łódzkiego (Łódź, Rawa Mazowiecka, Piotrków 

Trybunalski, Bełchatów, Sieradz, Działoszyn, Pajęczno, Pabianice, Radomsko, Pabianice, 

Skierniewice, oraz Rusiec). Inne miejscowości, z których przybywają goście to: 

Częstochowa, Wałbrzych, Sosnowiec, Katowice, Kraków, Białystok, Bydgoszcz, 

Siemianowice Śląskie, Zabrze, Poznań, Syców, oraz Szczecinek. Spoza granic kraju byli 

goście z Łotwy i Irlandii.32 

Najważniejszym świętem obchodzonym co roku w Wieluniu – mieście o bogatej  

i burzliwej historii – są obchody rocznicy wybuchy II wojny światowej. 1 września 1939 roku 

o godzinie 4:40 hitlerowska Luftwaffe podczas terrorystycznego ataku zniszczyła większą 

część miasta Wieluń  i zabiła około 1200 mieszkańców. W rocznicę tego wydarzenia 

odbywają się co roku uroczystości patriotyczne. W 2004 roku Wieluń był miejscem 

Centralnych Obchodów 65. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. W uroczystości brało 

udział wielu wybitnych gości na czele z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim oraz 

gen. Dyw. J.E. Arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem. 

Innym ośrodkiem kultury, o którym należy wspomnieć jest Kino Syrena w Wieluniu. 

Historia kina jest krótka. Początek to lata 1958-59 - wtedy Powiatowa Spółdzielnia Usług 

Wielobranżowych w Wieluniu otrzymała zgodę Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy 

w Łodzi na budowę nowoczesnego kompleksu w skład którego wchodził kinoteatr. Prace 

rozpoczęto w 1959 r., a pierwszych widzów kino przyjęło na początku 1962 roku. Rozkwit 

kina to lata siedemdziesiąte - widownia pękała w szwach. Kopie dostarczano wtedy  

z łódzkiego Zarządu Kin, przemianowanego potem na Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Rozpowszechniania Filmów, a w 1989 - Okręgową Instytucję Rozpowszechniania Filmów. 

W latach dziewięćdziesiątych Centrum Filmowe Helios (następca Okręgowej Instytucji) 

zrezygnowało z prowadzenia kina w Wieluniu. Nagle, niemal z dnia na dzień okazało się, że 

miasto pozostanie bez kina. Decyzję o poprowadzeniu Syreny podjęła ostatnia kierowniczka 

kina - pani Henryka Błasiak. W międzyczasie obiekt stał się własnością Gminy Wieluń,  

a w jej imieniu kinem administrował Wieluński Dom Kultury. Pani Henryka prowadziła 

                                                 
32 http://www.wielun.pl, data: 25.04.2016 
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spółkę Kinoteatr Syrena do sierpnia 2010 r. Wtedy budynek wrócił do Domu Kultury. Dziś 

kino znajduje się w remoncie, którego zakończenie planowane była na wiosnę 2015 roku, 

jednakże do dziś kinoteatr nie działa.33  

 

 
Fot. 13 Kinoteatr Syrena w Wieluniu (stan przed remontem) 

Źródło: http://photos.wikimapia.org 

 

 

Fot. 14 Kino Syrena w Wieluniu (stan obecny) 
Źródło: zbiory własne 

 

 Sport to również część kultury Ziemi Wieluńskiej. Należy tutaj wspomnieć, że na 

terenie powiatu wieluńskiego działa 109 Klubów i Stowarzyszeń Sportowych (dziedziny 
                                                 
33 http://www.radiozw.com.pl, data: 25.04.2016 
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m.in. kolarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, karate, szachy). W samym 

Wieluniu działają cztery kluby sportowe: 

 Wieluński Klub Sportowy z sekcjami: piłka siatkowa mężczyzn, piłka siatkowa 

kobiet, piłka nożna mężczyzn, 

 Międzyszkolny Klub Sportowy z sekcją piłki ręcznej mężczyzn, 

 Międzygminny Ludowy Klub Sportowy z sekcją kolarską mężczyzn, 

 Wieluński Klub Karate z sekcjami: karate tradycyjne mężczyzn i kobiet.34 

Poza tym w każdej gminie istnieje choć jeden klub sportowy, zwłaszcza w sekcji: 

piłka nożna (przykładowo: Klub Sportowy Sparta w Mokrsku, Ludowy Zespół Sportowy  

w Krzyworzece). 

Na szczególne wyróżnienie zasługują sportowcy z Wielunia:  

 Mariusz Wlazły – polski siatkarz, grający na pozycji atakującego w klubie Skra 

Bełchatów oraz reprezentant Polski (2005 – 2014),  

 Marcin Kryś – polski siatkarz, były zawodnik Pamapol Siatkarz Wieluń, 

obecnie Libero w klubie Cuprum Lubin, 

 Jacek Przebierała – oszczepnik, zdobywca brązowego medalu na 

Paraolimpiadzie w Atenach, 2004 r., 

 Dariusz Żuraw – piłkarz Hannoveru’ 96, reprezentant Polski 

 

                                                 
34 http://powiat.wielun.eu.interiowo.pl, data: 28.04.2016 
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 4.2 Hasła geograficzno-krajoznawcze 
 
 
B 
 

BIAŁA, GMINA – gm. poł. w zach. cz. pow. wieluńskiego na styku hist. ziem 

Rzeczypospolitej: Wielkopolski, Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej, Małopolski i Śląska 

Opolskiego. Teren gm. jest terenem płasko równinnym, poł. na obszarze gr. mezoregionów: 

Wyż. Wieluńskiej (wchodzącej w skład makroregionu – Wyż. Woźnicko - Wieluńska),  

i Wysoczyzny Złoczewskiej (wchodzącej w skład makroregionu – Nizina 

Południowowielkopolska). Gr. z gm.: (→) Wieluń, Łubnice i (→) Skomlin – od pd., (→) 

Czarnożyły – na wsch., Lututów – na pn., Czastary i Sokolniki - na zach. Gm. zajmuje pow. 

75 km2, co stanowi 8,1 % pow. wieluńskiego (928 km2). Ludn. gm. wynosi 5 594 os. (stan 

lipiec 2007 r.). Sieć osadniczą gm. tworzy 27 miejsc., podzielona jest na 17 soł.: Biała 

Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec, Biała Parcela, Biała Rządowa Brzoza, Janowiec, 

Kopydłów, (→)Łyskornia, Młynisko Pierwsze, Młynisko Wieś, (→)Naramice, Radomina, 

Rososz, Śmiecheń, (→)Wiktorów, Zabłocie. Obszar gm. był terenem osadnictwa 

prehistorycznego i wczesnodziejowego. Najstarsze jego ślady poch. z młodszej epoki 

kamienia – neolitu (4200 – 1700 l. p.n.e.). Gm. posiada wiele walorów krajobr. i tur. 
 
 

 
Mapa 11 Gmina Biała.  Źródło: opracowanie własne 

 
 
BIAŁA, MIEJSCOWOŚĆ – wieś soł., siedziba gm. Biała, poł. 6 km na pn.-zach. od 

Wielunia. Najstarsza wzm. źr. poch. z 1268 r. Nazwa Biała (Bala, Byala) poj. się w dok.   

91:61938



92 
 

z 1277 r., kiedy to książę kaliski – Bolesław Pobożny, rozpoczął bud. zamku w Bolesławcu 

nad rz. (→) Prosną. Na przeł. XIV i XV w. Biała przeszła w ręce prywatnych 

możnowładców. Po utracie przez Polskę niepodległości w wyniku rozbiorów, królewska cz. 

wsi stała się dobrami rządowymi ślad po tym pozostał w nazwie Biała Rządowa. Po 

odzyskaniu niepodległości w 1920 r. rząd polski przeprowadził parcelację majątku. Stąd 

wzięła się nazwa Biała Parcela.. Na terenie wsi odkryto ślady drewn. umocnień obronnych  

z XVI w. Podczas badań arch. znaleziono w Białej skarb w postaci groszy praskich z XIV w.  

i starsze, importowane naczynie z brązu ornamentowane tarczami półksiężyca, poch. z ok. 

1700 l. p.n.e. Na uwagę zasługuje drewn. kościół p.w. św. Piotra w Okowach (Fot. 15), zbud. 

z fundacji Franciszka Psarskiego, stolnika i sędziego grodzkiego wieluńskiego. Kościół  

o konstrukcji zrębowej z 1743 r., kryty wys. gontowym dachem. W Białej w centr. wsi wzn. 

pomnik ku czci poległych i mordowanych mieszkańców gm., którzy stracili życie  

w l. hitlerowskiej okupacji. Nazwa wsi wg  legendy poch. od koloru kwitnących w niej na 

biało akacji rosnących wzdłuż drogi. Mimo, że taka nazwa jest powszechnie używana, w gm. 

Biała tak naprawdę nie ma miejsc. o takiej nazwie. Znaj. się za to wiele dwu- lub 

trzyczłonowych nazw miejsc., w których pierwszym członem jest nazwa Biała.  

Biała I – powstała w wyniku urządzenia i uwłaszczenia majątku szlacheckiego. Biała-Kopiec 

poch. od wyspy otoczonej stawami, na której kiedyś znaj. się dwór szlachecki.  

 

 
Fot. 15 Kościół p.w. św. Piotra w Okowach w Białej 

Źródło: zbiory własne 
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BIENIEC – wieś w gm. Pątnów, poł. na pd.-wsch. od Wielunia. Pierwsza wzm. o wiosce 

poch. z 1461 r. Miejsc. powstała jednak wcześniej i wchodziła w skład dóbr królewskich. 

Bieniec znaj. się w posiadaniu królowej Bony, późn. Izabeli Jagiellonki – siostry Zygmunta 

Augusta. Na obszarze wioski znaj. się wiele stanowisk arch., m.in. ślady wytopu żelaza  

i cment. ciałopalne z II-III w. n.e.  

BOLKÓW – wieś soł. w gm. Ostrówek, poł. w odległ. 2 km na pd od Ostrówka. Centr. wsi 

stanowi skrzyżowanie dróg Niemierzyn – Ostrówek i Gwizdałki – Rudlice. Dawniej Bolków 

nazywany był Bolikowem. Miejsc. ta po raz pierwszy odnotowana jest w źr. w 1457 r. Na 

niektórych mapach nazwa wsi określona jest jako Bolków A i Bolków B. Obecnie pow. wsi 

wynosi 331,17 ha, liczba ludn. – 101. Nazwa wsi wywodzi się od imienia Bolek, Bolesław, 

dzierżawcza.  

BURSZTYNOWY SZLAK – szlak o dł. ok. 250 km, międzynarodowy, koloru 

pomarańczowego. Na terenie pow. wieluńskiego szlak bursztynowy o dł. 56,6  km swój pocz. 

bierze w Parzymiechach, następnie przebiega przez Załęcze Wielkie – (→) Przywóz – 

Toporów – (→) Krzeczów – (→) Osjaków – (→) Konopnicę i swój koniec na terenie pow. 

ma w (→)Rychłocicach. Szlak stanowi cz. międzynarodowego szlaku rowerowego, 

wytyczonego w oparciu o hist., handlowy szlak bursztynowy. Wieluński, ozn. odc. szlaku, 

wiedzie l. str. doliny Warty, gł. po wyznaczonych wcześniej, znakowanych szlakach 

rowerowych. 

 

C 
 
CHOTÓW – wieś w gm. Morsko, poł. w odległ. 2 km na pn. od Mokrska. W skład soł. 

Chotów oprócz samego Chotowa wchodzi przysiółek Górale. Pierwsza inf. poch. z 1380 r.  

i dotyczy par. w Chotowie, ale pocz. wsi sięgają XIII w. W Chotowie znaj. się kościół 

późnoren. p.w. św. Marcina (Fot. 16), zbud. w 1616 r. i wpisany do rejestru zabyt. w 1967 r. 

Mur., orientowany o sklepieniach kolebkowych z lunetami pokryty dekoracją stiukową  

w typie lubelsko-kaliskim. We wnętrzu kościoła zasługuje na uwagę portret trumienny 

fundatora, rzeźba Pieta i krucyfiks z XVII w. W kościele niegdyś znaj. się 3 ołt. – gł. 

poświęcony św. Marcinowi patronowi kościoła, drugi św. Idziemu czczonemu od dawna 

patronowi par. i trzeci tajemnicy Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. We wiosce znaj. się 

3 pomniki przyr. – jedna lipa drobnolistna poł. w parku wiejskim, w którym mieści się 

również dawny dwór prawdop. z poł. XIX w (obecnie Szkoła Podst. i Przedszkole). Dwa 
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pozostałe pomniki przyr. – Lipy drobnolistne znaj. się w ogrodzie przyległym do plebanii. 

Jedno z tych drzew ma ob. 670 cm. W Chotowie przy drodze w kierunku Górali po prawej str. 

„w lasku” wystepują ślady po dawnym cment. cholerycznym.  

 

 
Fot. 16 Kościół p.w. św. Marcina w Chotowie 

Źródło: zbiory własne 

 

CZARNOŻYŁY, GMINA – poł. w pn. cz. i pow. wieluńskiego. Sąsiaduje z gm.: Wieluń, 

(→) Biała, Lututów, (→) Ostrówek. Od str. pd.-wsch. przebiega rz. (→) Pyszna, a od zach. rz. 

(→) Oleśnica, są one podst. odbiornikami wód z terenu gm. Pow. gm. wynosi 70 km2,  

a liczna ludn. wynosi 4616 os. czyli gęst. zaludnienia w gm. wynosi 66 os/ km2. Pierwsze 

wzm. o terenie gm. sięgają X w. Pierwszą osadą były (→) Łagiewniki. Następnie powstały  

w XII w. Wydrzyn i Gromadzice. Najprężniejszą osadą były (→) Czarnożyły. Na terenie gm. 

znaj. się szereg obiektów o walorach tur. min.: pomniki przyr., park wiejski z XIX w., drewn. 

kościoły w (→) Łagiewnikach i (→) Raczynie, bar. kościół w Czarnożyłach oraz dzwonnica  

z XVIII / XIX w. w Raczynie. Wokół każdego z obiektów zabyt. istnieje ścisła strefa ochrony 

konserwatorskiej oraz strefa ochrony arch. Gm. leży w zasięgu występowania drewn. 

kościółków typu wieluńskiego.  
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Mapa 12 Gmina Czarnożyły. Źródło: opracowanie własne 

 

CZARNOŻYŁY, MIEJSCOWOŚĆ – wieś poł. 7 km na pn. od Wielunia, siedziba gm. 

Pierwsza wzm. o wsi poch. z 1411 r. W XV – XVI w. należała do Zarembów z Kalinowej, 

następnie do Mniszków, Leszczyńskich, a od 1774 r. do Strzemieńczyków – Brzostowskich, 

którzy postawili tu w XVII w. staropolski dwór, zniszczony przed I woj. św. Brzostowcy 

zasłynęli w ok. z utw. w XVIII w. szkoły, do której uczęszczały chłopskie dzieci. We wsi stoi 

bar., dobrze utrzymany kościół p.w. św. Bartłomieja (Fot. 17) z 1726 r., wystawiony przez 

Joannę z Brzostowskich, wojewodzinę kaliską. W l. 1912-16 dobudowano do kościoła kaplicę 

o char. mauzoleum. Wyposażenie wnętrza kościoła jest bar. Oprócz kościoła we wiosce 

można podziwiać młyn zbożowy, mur. z cegły w 1901 r., rozbud. w 1916 i 1926 r. Bud. 

młyna jest najmłodszym bud. gosp. wchodzącym w skład dawnego folwarku dworskiego  

w Czarnożyłach. Pocz. działał w nim napęd parowy, zmieniony w późn. czasie na elektryczny 

(istniejący do dziś). W momencie wybud. był to jeden z największych młynów nie tylko  

w pow. wieluńskim, ale także na ziemiach całego dzisiejszego woj. łódzkiego – bud. liczy  

5 kondygnacji. Pozwalało to na rozmieszczenie w młynie szeregu maszyn czyszczących, 

dzięki czemu w czarnożylskim zakładzie otrzymywano mąkę bardzo wys. jakości. Wewn. 

zachowały się relikty pierwotnego wyposażenia i urządzeń. Młyn znaj. się w centr. 

Czarnożył, przy drodze krajowej nr 45 ze Złoczewa do Wielunia. Bud. cofnięty od ul., 

zasłonięty cz. bud. gorzelni. We wiosce mieści. się także park wiejski z XIX w. o pow. 1,6 ha, 
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w którym znaj. się 7 pomników przyr. (klony zwyczajne, lipy drobnolistne, buk zwyczajny  

i dąb szypułkowy).  

 

 
Fot. 17 Kościół p.w. św. Bartłomieja w Czarnożyłach 

Źródło: zbiory własne 

 

 

Fot. 18 Wnętrze kościoła p.w. św. Bartłomieja w Czarnożyłach 
Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl 

 

CZERNICE – wieś w gm. Osjaków. poł. na pn.-zach. od Osjakowa. Pierwsza wzm. o wiosce 

jak podają źr. datuje się na 1326 r. W 1444 r. dwór znaj. się w miejsc. był w posiadaniu 

Długoszów (m.in. Jana Długosza, kronikarza). Wioskę nawiedziła choroba cholery i cała 

wioska wymarła. Cment. dla nich znaleziono na pn. od wioski i do dziś nosi nazwę „cment. 

cholerycznego”. Dwór w Czernicach obejmował przysiółki: Jasień, Piskornik Czernicki, 

Huby Czernickie i Czernice. W 1796 r. została zbud. kaplica dworska naprzeciw dworu. 
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Dwór Czernice mieścił się na terenach dzisiejszej Doliny Czernickiej. Za posesją, w której 

obecnie znaj. się plebania była brama wjazdowa, a po prawej str. był park. Z tego parku 

zostały 2 drzewa: lipa i dąb. Za parkiem nad stawem stał dwór mur., z piwnicami, po którym 

zostały tylko ruiny. Dalej poł. był także spichlerz. Naprzeciw dworu stała kaplica. Do dn. 

dzisiejszego są fundamenty kaplicy i spichlerza w polu. W 1870 r. zbud. młyn wiatrowy typu 

koźlak (obecny teren Huty Czernickiej- na zach. od Czernic). Szczątki tego wiatraka w l.90. 

zakupił wł. Mazurka w Osjakowie (zob. rozdział 4.1 Wiadomości ogólne – usł. tur.) i stoją 

tam jako eksponaty. W 1928 r. została zał. OSP w Czernicach. Obecnie z Czernicach znaj. się 

mur. kościół z 1981 r., bibl., kaplica cment. We wiosce można również spotkać domy 

pamiętające Powstanie Styczniowe zbud. z gliny, kamieni, chrustu i muszelek.  

 

D 
 

DĘBIEC – wieś soł. w gm. Ostrówek, poł. 5,5 km na pd. – wsch. od Ostrówka. Pow. wsi 

wynosi 103,96 ha. We wiosce jest sklep, oraz przystanek PKS. Nazwa top., wiąże się ze sł. 

dąb oznaczającym drzewo.  

DROBNICE – wieś w gm. Osjaków, poł. na wsch. od Osjakowa, przy rz. Warcie. Przez 

miejsc. przechodzi szlak kajakowy, oraz szlak bursztynowy (zob. Bursztynowy szlak). 

Wioska może poszczycić się tym, że w 1986 r. doceniono walory przyr. ok. rz. Warty  

i nakręcono sceny do filmu „Nad Niemnem”. W Drobnicach znaj. się ośr. wypoczynkowo-

bankietowy Kalina (zob. rozdział 4.1 Wiadomości ogólne – usł. tur.).  

DYMEK – wieś soł. w gm. Ostrówek, poł w odległ. 7,5 km na wsch. od Ostrówka. Centr. wsi 

stanowi remiza OSP.  Miejsc. ta po raz pierwszy odnotowana jest z źr. w 1552 r. jako wieś 

szlachecka. Pow. wynosi 444,70 ha. Liczba ludn. 265. Wieś pełni f. rolniczą. Oprócz OSP, we 

wiosce znaj. się sklep oraz przystanek PKS. Nazwa wsi wywodzi się od sł. dym, dymek.   

DZIETRZNIKI – wieś soł. poł. w gm. Pątnów, w odległ. 13 km na pd. od Wielunia. 

Pierwsza wzm. poch.  z 1381 r. W 1393 r. król Władysław Jagiełło nadał tę wieś klasztorowi 

oo. paulinów w Wieluniu. Od XV w. w Dzietrznikach znaj. się drewn. kościół. Ostatni 

konsekrowany w 1625 r. przetrwał do 1905 r. W 1900 r. rozpoczęto bud. obecnego neogot. 

mur. kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusa. Kościół (Fot. 19). Bud. ukończono w 1908 r.  
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Fot. 19 Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Dzietrznikach 

Źródło: zbiory własne 

 
E 
 
EMANUELINA – wieś soł. w gm. (→)Czarnożyły, poł. na pograniczu Czarnożył. Nazwa 

wsi poch. od imienia Emanuela Brzostowskiego, syna dziedzica. Ciekawostką jest fakt, że 

droga gm. nr 117455E biegnąca przez wieś dzieli ją na dwie miejsc. Domy znaj. się po str. pn 

drogi - od str. lasu - należą do wsi Emanuelina, natomiast domy poł. po str. pd. - od str. pól - 

należą do wsi Czarnożyły. Soł. Emanuelina jest bardzo chętnie odwiedzane przez 

mieszkańców innych miejsc., ponieważ występują tam duże obszary leśne, które cieszą się 

popularnością wśród grzybiarzy, a także wśród myśliwych z uwagi na bogato występującą 

tam zwierzynę. Specyficzne poł. miejsc. w tym soł. daje dużą możliwość rozwoju działalności 

rekreacyjno-wypoczynkowej. 

 
G 
 
GASZYN – wieś poł. w (→) gm. Wieluń, w odległ. 3 km na pd. od Wielunia, przy drodze nr 

45 Wieluń – Praszka – Opole. Nazwa poch. od nazwiska wł. wsi – Gaszyńskich. Wywodzi się 

ona od słowiańskiego imienia Gasz. Powierzchnia miejscowości wynosi 8,64 km2. Wieś pełni 

f. rolniczą. Znaj. się tu szkoła podst., sklep, przystanek PKS. Jednakże największą atrakcją 

wioski jest zabyt. drewn. kościół filialny p.w. NMP (Fot. 20) w stylu wieluńskim. Ukryty 

wśród drzew wyróżnia się wys. gontowym dachem z sygnaturką i niższą od kościoła 

dzwonnicą. Zachowały się tu m.in. późnoren. ołt. gł., rzeźby i obrazy ludowe, XVII-w. 

98:10718



99 
 

odrzwia (przy wejściu z kruchty do nawy) oraz portret trumienny z czteropolową tarczą 

herbową rodziny Gaszyńskich. 

 

 
Fot. 20 Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny w Gaszynie 

Źródło: zbiory własne 

 

GRANATOWE ŹRÓDŁA - pomnik przyr. poł. między przysiółkami Troniny i Starej Wsi, 

na terenie (→)Załęczańskiego Parku Krajobr. Granatowe Źr. to pulsujące krasowe źr. 

terasowe tworzące wydłużony zbiornik wodny. Nazwa poch. od koloru krystalicznie czystej 

wody. Cz. wody bije ze skalnej szczeliny na brzegu, a cz. na dnie zbiornika, którym jest 

starorzecze Warty. Jest to jedyny przykł. tego typu źr. na Jurze Polskiej. 

GRĘBIEŃ – wieś w (→) gm. Pątnów, poł. w odległ. 11 km na pd. od Wielunia. Najstarsza 

inf. o wsi poch. z 1299 r. Wieś posiadała młyn w 1323 r. Grębień był wł. abp gnieźnieńskich. 

Obecnie w Grębieniu można podziwiać drewn. kościół filialny typu wieluńskiego p.w. Św. 

Trójcy (Fot.21) z pocz. XVI w. (wzn. ok. 1500 r.). Posiada konstrukcję zrębową 

(oszalowaną). Wnętrze kościoła zdobi belka tęczowa i odrzwia prowadzące z prezb. do 

zakrystii pd. oraz nawy ukszt. w ośli grzbiet. W ołt. gł. znaj. się tryptyk got. z rzeźbami Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem, św. – Barbary i Mikołaja. Rzeźba Boga Ojca z tzw. Tronu Łaski 

może być uznana za pozostałość najstarszej na ziemiach polskich nastawy ołt.  

z wyobrażeniem Trójcy Św. W kościele w Grębieniu zasługujące na uwagę są również 

odrestaurowane w 1952-58 r. got.-ren. polichromie fundowane przez prymasa Jana Łaskiego. 

Najstarsze późnogot. malowidła z pocz. XVI w. – ukazujące cykl życia i męki Chrystusa – 

99:10253



100 
 

zwieńczone od góry ornamentem roślinnym i arkadowym, zachowały się na ścianach nawy  

i prezb.  
 

 
Fot. 21 Kościół p.w. Św. Trójcy w Grębieniu 

Źródło: zbiory własne 

 

GROMADZICE – wieś w  gm. (→)Czarnożyły, poł. w odległ. ok 10 km na pn. od Wielunia. 

Pierwsza wzm. poch. z 1294 r. Na pocz. l. 90. XIII w. gr. rycerzy z kaliskiego i rudzkiego 

m.in. Adam zwany Skarga z Urbanic, Borsek z (→) Masłowic i Jan z Gromadzic wraz  

z kilkoma mieszkańcami z kaliskiego i sołtysami z okolicznych wsi splądrowali włości abp.  

w ok. Opatówka. Książę Przemysław II w 1294 r. ukarał ich konfiskatą dóbr. W ten sposób 

abp. rudzkie otrzymało Wydrzyn i cz. Gromadzic. Gromadzice nie były jednak objęte 

przywilejem z 1357 r. zatwierdzającym posiadłości abp. gnieźnieńskiego. Od końca XIV w. 

wieś stale występuje jako wł. szlachecka. Nazwa miejsc. poch. od imienia "Gromadza", które 

występuje w źr. hist. z 1155 r. Z 1466 r. poch. wiadomość o tym, że Gromadzice były pocz. 

podzielone na Gromadzice Duże i Gromadzice Małe lub Gromadki. Jako pierwszych wł. wsi 

Gromadzice źr. podatkowe z II poł. XVI i XVIII w. wymieniają rodzinę Stawskich.  

W Gromadzicach w 1805 r. ur. się znany arch., Józef Gabryel Szaniawski. W okr. 

międzywojennym, w l. 1937-39 odkrywkowo wydobywano tu rudę darniową, którą następnie 

przewożono do hut w Częstochowie i na Śląsk. W czasie II woj. św. Gromadzice nosiły 

nazwę Hufeln lub Haufendorf. We wsi znaj. się Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy, 

finansowany przez Starostwo Pow. w Wieluniu, w którym przebywają dzieci 

niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. W Gromadzicach jest również oddział 

przedszkolny Szkoły Podst. w Czarnożyłach. 

100:35577



101 
 

H 
 
HOŁDA – rez. leśny poł. w gm. Konopnica, obejmuje kompleks dobrze zachowanych 

naturalnych lasów niżowych Nizin  Środkowopolskich. Bogata rzeźba terenu sprawia, że rez. 

jest urozmaicony pod wzgl. siedliskowym. Występują tu płaty gradu, boru wilgotnego  

i świeżego, olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo – olszowego. Drzewostany tworzą ponad 

100-letnie dęby szypułkowe, brzozy brodawkowate oraz liczne graby. Pow. rezerwatu to 

71,24 ha. Na terenie rezerwatu znaj. się też użytki ekologiczne „Szynkielów”, „Szynkielów I” 

oraz „Szynkielów II” obejmujące blisko 3 ha dziewiczych bagien i mokradeł, poł. na terenie 

leśnictwa Rychłocice. Na terenie rez. udokumentowano występowanie 128 gat. roślin. Gat. 

podlegające ścisłej ochronie m.in.: widlak jałowcowaty i goździsty, kruszczyk szerokolistny, 

lilia złotogłów. Do gat. rzadkich zaliczono m.in.: wężymord niski, kokoryczka 

wielokwiatowa, narecznica grzebieniasta. Zaobserwowano również 65 gat. kręgowców w tym 

45 gat. ptaków. Spotkać można w rez. rzekotkę drzewną, zaskrońca, żmiję zygzakowatą  

i padalca. 

 
J 
 
JACKOWSKIE – wieś w gm. Ostrówek, poł. nad rz. Pyszną, w odległ. 2,5 km na sch. od 

Ostrówka. Nazwa wsi poj. się po raz pierwszy w 1780 r. W miejsc. znaj. się młyn, który 

obecnie jest nieczynny. Nazwa wsi poch. od imienia Jacek, wówczas należałaby do gr. nazw 

dzierżawczych.  

JANÓW – wieś soł. w gm. Ostrówek, poł. w odległ. 3,5 km na pn. od Ostrówka. Centr. wsi 

stanowi remiza OSP. Pow. wsi wynosi 384,77 ha. Wieś pełni f. rolniczą, jest tu szkoła podst., 

sklep, przystanek PKS. Nazwa dzierżawcza wywodzić się może od os. o imieniu Jan.  

JURY WIELUŃSKIEJ SZLAK – szlak czerwony, pieszy, o dł. 45 km. Dogodny również 

dla kolarzy. "Szlak Jury Wieluńskiej" jest fragmentem "Szlaku Orlich Gniazd". Trasa 

Przebiega od Wielunia (PKP) przez Rudę – Łaszew – Bieniec – Kępowiznę – Załęcze 

Wielkie – Troniny – Rezerwat „Węże” – Lisowice – Raciszyn – Działoszyn, aż do Grądy 

Łazy (PKS).  
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Mapa 13 Szlak Jury Wieluńskiej. Źródło: http://szlaki.pttk.pl 

 
 

K 
 
KADŁUB – wieś. w (→) gm. Wieluń, poł. w odległ. 5 km na pd. od Wielunia. W poł.  

XIV w. wieś należała do abp gnieźnieńskiego. Pierwsze wzm. o Kadłubie poch. z 1357 r. 

Wieś pełni f. rolniczą. W Kadłubie znaj. się drewn. XVI-w. kościół par. p.w. św. Andrzeja 

Apostoła (Fot. 22 i Fot. 23). Kościół jest w stylu wieluńskim, zaliczany do najcenniejszych 

obiektów bud. drewn. w Polsce Środk. Przy kościele stoi dzwon z XV w. Poch. nazwy wsi – 

Kadłub jest niejasne. Wiąże się ona prawdop. z dawnym nazwiskiem Kadłub, Kadłubek. Sł. 

to ozn. również wydrążony pień, tułów.  

 

 
Fot. 22 Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie. Źródło: zbiory własne 
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Fot. 23 Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie (widok z boku) 

Źródło: zbiory własne 

 
KAJDAS – wieś w gm. Osjaków, poł. na wsch. od Wielunia, przy rz. Warta. W miejsc. znaj. 

się zabyt. drewn. młyn. Z środk. zachowały się urządzenia młyńskie. Do 1970 r. młyn był 

napędzany wodą. Pierwszy młyn w tym miejscu wzn. był prawdop. w 1851 r., co wskazuje 

kamień młyński z tą datą, odnaleziony przy wejściu do obecnego młyna. Kolejny młyn wzn. 

w 1908 r. w miejsce poprzedniego, który spłonął. Młyn Kajdas (Fot. 24) jest obiektem 

prywatnym, jednak istnieje możliwość zwiedzania obiektu, za zgodą gospodarzy, na terenie 

których stoi młyn. Młyn choć poł. daleko od gł. drogi prowadzącej z Osjakowa do 

(→)Krzeczowa przez (→)Drobnice, jest odwiedzany przez turystów. Obiekt zaznaczony jest 

na mapach tur. pow. wieluńskiego, lecz w terenie niestety nie ma żadnego drogowskazu, 

gdzie należy skręcić aby dostać się do zabyt.  
 

 
Fot. 24 Drewniany młyn w miejscowości Kajdas. Źródło: zbiory własne 
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KAMION – wieś w gm. Wierzchlas, poł. na pd.-wsch. od Wielunia, na terenie 

(→)Załęczańskiego Parku Krajobr. Najstarsza wzm. poch. z 1198 r. (Comeou) następna 

określająca Kamion – „Camen ” poch. z 1382 r. Ok. poł. XV w. Kamion uzyskał prawa 

miejskie, ponieważ źr. z 1462 r. wymieniają mieszczan z Kamionu, w tym szewca Macieja. 

Miejsc. wspomniana jeszcze w 1487 i 1522 r. jako miasto, następnie w 1545 i 1546 r. 

występuje w źr. jako wieś. Miejski char. Kamionu nie utrwalił się i jest nieczytelny.  

Z końcem XX w. z krajobr. zniknęły także malownicze chałupy, stodoły i drewn. płoty. 

Jedynym zabyt. z przeszłości jest drewn. kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej w centr. wsi, 

na placu ogrodzonym drewn. płotkiem i pierścieniem drzew. Istnienie kościoła w Kamionie 

potwierdza inf. z 1511 r. w księgach oficjalatu wieluńskiego znaj. się w zbiorach Archiwum 

Diecezjalnego we Włocławku. Kaplica obecnie należąca do par. w Toporowie, uchodzi za 

powstałą w 1770 r. Kościółek – kaplica została wzn. na planie kwadratu w konstrukcji 

zrębowej, z ociosanych bali o imponujących przekrojach, ułożonych w pięciu warstwach. 

Dach jest czterospadowy, kryty gontem, zwieńczony w szczycie krzyżem. W l. 90. XX w. 

odkryto we wnętrzu kaplicy bardzo zniszczoną, got.-ren. predellę (elem. konstrukcji ołt.  

o wydłużonej formie, pełniący f. podst. retabulum), które mogła stanowić pozostałość 

wyposażenia starszej kaplicy. We wiosce odbywają się ogólnopolskie plenery plastyczne dla 

artystów z całego kraju pod nazwą „Gdzieś w środku Polski”.  
 

 
Fot. 25 Drewniana kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej w Kamionie 

Źródło: http://unijnedofinansowanie.blog.pl 
 

KAMIONKA – wieś w (→) gm. Pątnów, poł. w odległ. 7 km na pd. od Wielunia. Pierwsza 

wzm. o wiosce poch. z źr. z 1357 r. W Kamionce w l. 1555-59 został zbud. dwór obronny abp 

gnieźnieńskich. Dwór miał wym. 10,7 x 18,3 m i posiadał 3 kondygnacje. W II poł XVIII w. 

dodany został trakt komunikacyjny przy pd. elewacji, a bud. zwieńczono bar. szczytem. 
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Niegdyś dwór stał w centr. dużego zespołu gosp. Oprócz dworu były bud. drewn. tj.: dom 

podstarościego, piekarnia, mlecznik, kurnik, dom czeladny, stajnia i 2 wozownie. Całość 

terenu otoczona była parkanem z bramą. Źr. z 1677 r. podają, że dwór był skarbcem-

lamusem. Obecnie z dworu pozostały jedynie mury.  Bud. stoi na łące, bez żadnych tabliczek 

i inf. Prawdop. ma zostać wyremontowany.  

KĘPOWIZNA – niewielka osada nadwarciańska, poł. w gm. Pątnów, na pd.- wsch. od 

Wielunia, na terenie (→)Załęczańskiego Parku Krajobr. Na tym terenie stoi zabyt. drewn. 

młyn zbud. w 1910-12 r. W 1940 r. Niemcy zatrzymali produkcję i po 7 l. ponownie ją 

wznowiono. Od 1950 r. obiekt znaj. się w rękach prywatnych. Do 1977 r. w ok. młyna istniał 

na rzece jaz, służący do spiętrzania wody. Cz. został zniszczony. Młyn (Fot.26) jest obecnie 

elektryczny. Obecny wł. młyna planuje odtworzenie wyposażenia młyna, urządzenie w nim 

ekspozycji dotyczącej dawnej działalności młyńskiej oraz udostępnienie jej dla 

zwiedzających. Uzupełnieniem ma być ponowne zainstalowanie napędu elektrycznego  

i możliwość uruchomienia produkcji na życzenie turystów. Młyn jest wpisany do rejestru 

zabyt. woj. łódzkiego. Na pd.-zach. od Kępowizny znaj. się Żr. „Objawienia” (Fot.27), w tzw. 

Dolinie Objawienia. Jest to źr. spływowe, wypływające z osadów piasków plioceńskich. 

Wydajność źr. wynosi ok. 1,5 l/sek. Wg miejsc. tradycji woda ze źr. posiada właściwości 

lecznicze. Wg ustnych przekazów w 1856 r. mieszkance (→)Dzietrznik ukazała się Matka 

Boska, która wskazała źr. Od tamtej pory nosi wspomnianą nazwę i jest miejscem 

odwiedzanym przez pielgrzymów. Miejsce jest trudne do odszukania, leży pośrodku lasu, 

który rośnie na wydmach śródlądowych pow. w czwartorzędzie. Niedaleko źr. stoi ołt. 

polowy zbud. w 1993 r., przy którym 3 maja odprawia się Msza Św.  

 
Fot. 26 Drewniany młyn wodny na Kępowiźnie. Źródło: zbiory własne 
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Fot. 27 Źródło "Objawienia" w Dolinie "Objawienia" w Kałużach (Kępowizna) 

Źródło: http://fotoaparatka.bikestats.pl 

 

KOCHLEW – wieś w gm. Wierzchlas, poł. w odległ. 18 km na wsch. od Wielunia, na 

terenie (→)Załęczańskiego Parku Krajobr. Miejsc. wzm. jest w źr. już w XIII w. Została 

wspomniana przy okazji nadania Kochlewa przez Księcia Bolesława Pobożnego na rzecz 

Ubysława z prawem do bud. miast, młynów, przewozów itp. We wiosce znaj. się drewn. młyn 

wybud. w 1928 r. na miejscu spalonego poprzedniego młyna. Tradycja młyńska Kochlewa 

jest odległa. Prawdop. najstarsza wzm. poch. z 1496 r. Obecny młyn został zelektryfikowany 

w 1980 r. Jest wł. prywatną. Młyn składa się z bud. produkcyjnego i prostopadłej do niego 

turbinowni, wzn. w konstrukcji słupowo-ryglowej, oszalowanej z zewn. pionowymi deskami, 

podmurowany od str. rz. Niedaleko Kochlewa znaj. się Źr. św. Floriana (Fot.28). Zostało ono 

objęte ochroną w formie pomnika przyr. nieożywionej. Jest to unikatowe w skali kraju na 

Jurze Polskiej źr. krasowe, char. się niezwykłym urokiem i znaczną wydajnością. Wśród 

zadrzewień tworzy wypełnioną wodą niszę źródliskową, na której dnie pulsacyjnie wypływa 

woda. Nazwa źr. poch. od patrona strażaków.  
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Fot. 28 Źródło Świętego Floriana 

Źródło: http://kontakt24.tvn24.pl 

 

KOCILEW – wieś w gm. Mokrsko, w pobliżu miejsc. Ożarów. W Kocilewie znaj. się 

Wiatrak drewn. typu „Koźlak” (Fot. 29) wpisany do rejestru zabyt. nieruchomych bud. drewn. 

Wiatrak został wybud. w 1914 r. przez rodzinę Kowalskich. Jako młyn wietrzny pracował do 

1960 r., ponieważ Prezydium Woj. Rady Narodowej w Łodzi nie wydało pozwolenia na 

dalsze prowadzenie młyna-wiatraka w zakresie usł. przemiału zboża na mąkę. W 1998 r. 

wiatrak został wykupiony przez UMiG w Wieluniu i z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie oraz Muzeum rozpoczęto kapitalny remont, który 

trwał do 2006 r. Wiatrak został w całości odbud. oraz odtworzono elem. wyposażenia 

wiatraka. Oryginalny pozostał tylko sztomber, czyli pionowy słup, wokół którego można 

obracać wiatrak, oraz podtrzymujący go kozioł. Wiatrak praktycznie nadaje się do pracy, 

kręcą się skrzydła i działa hamulec, dzięki któremu mechanizm sam się reguluje w zależności 

od siły wiatru. Wiatrak zdobył nagrodę w kat. konserwacji. 
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Fot. 29 Wiatrak drewniany typu „Koźlak” w Kocilewie 

Źródło: zbiory własne 

 

KOMORNIKI – wieś soł. w gm. Mokrsko, poł. na pd. od Mokrska. Pierwsi mieszkańcy wsi 

poj. się tu zapewne już w X-XI w. Od pocz. swego istnienia była to wieś służebna, należąca 

pocz. do kasztelanii rudzkiej, późn. wieluńskiej. Pierwsze wiadomości pisane o Komornikach 

poch. z r. 1386, kiedy burmistrz i radni miasta Wielunia sprzedali soł. w Turowie Świątkowi  

z Komornik. Wg inwentarzy i spisów z 1552 r. w Komornikach były dwa młyny szlacheckie. 

Bardzo ważną rolę w życiu Komornik odgrywał folwark i dwór. Obecnie we wiosce możemy 

zob. Kościół p.w. św. Mikołaja, wpisany do rejestru zabyt. w 1967 r., który jest podobny do 

kościoła znaj. się w (→) Chotowie. Komornicki późnoren. kościół jest orientowany, 

jednonawowy i jednowieżowy, wzn. na rzucie prostokąta zamkniętego od wsch. 

wielobocznie, od zach. ograniczonego kwadratową wieżą. W przeszłości dach kościoła kryty 

był gontem, który po 1835 r. wymieniono na dachówkę. Od pn. przy prezb. jest zakrystia,  

a przy nawie kruchta. Wewn. ściany kościoła zdobią parzyście usytuowane pilastry, 

dźwigające belkowanie. Archit. wnętrza dopełniają sklepienia kolebkowe z lunetami.  

W nawie i prezb. sklepienia pokryte są dekoracją stiukową w typie kalisko-lubelskim,  

o osnowie kratowo-kasetonowej. Na pilastrach sztukateria zakończona jest motywami tarcz 

herbowych, a na wspornikach główkami w chustach. Ołt., gł. i boczne oraz ambona są bar., 

poch. z XVII w., W prawym bocznym ołt. mieści się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem  

z I poł. XVII w., a w l. obraz św. Mikołaja bp. z XVIII w. Oprócz kościoła w Komornikach 
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znaj. się Państwowy Dom Dziecka z parkiem , w którym występują pomniki przyr. ( Lipy 

drobnolistne, Dąb szypułkowy, Klon zwyczajny, Grab zwyczajny Wiązy szypułkowe), szkoła 

podst. i przedszkole.  

KONOPNICA, GMINA – poł. w pn.-wsch. cz. pow. wieluńskiego, po obu str. rz. (→)Warty, 

na terenie Parku Krajobr. Międzyrzecza Warty i Widawki (zob. Międzyrzecza Warty  

i Widawki, Park Krajobr.). Gm. Konopnica gr. z gm. (→) Ostrówek i (→) Osjaków 

(należących do pow. wieluńskiego), z gm. Złoczew i Burzenin (należących do pow. 

sieradzkiego), z gm. Widawa (należącą do pow. łaskiego) oraz z gm. Rusiec (należącą do 

pow. Bełchatowskiego). W skład gm. wchodzi 12 soł.: Anielin, Bębnów, Głuchów, Kamyk, 

Konopnica, Mała Wieś, Piaski, (→) Rychłocice, Sabinów, Strobin, Szynkielów i Wrońsko. 

Pow. gm. ma 83km2. Ludn. zamieszkująca gm. liczy 4 tys os., więc gęst. zaludnienia wynosi 

48os/km2. Przeszło ¼ pow. gm. (2100 ha) pokryta jest lasami, pośród których przepływa rz. 

Warta ze swymi dopływami: (→) Wężnicą i (→) Oleśnicą. Na terenie gm. występuje wiele 

unikatowych gat. zwierząt: ptaków, płazów i gadów (również gat. znaj. się pod ochroną).  

 
 

 
Mapa 14 Gmina Konopnica. Źródło: opracowanie własne 

 

KONOPNICA, MIESCOWOŚĆ – wieś, siedziba gm. Konopnica, poł. w odległ. 27 km na 

pn.-wsch. od Wielunia. Pierwsza wzm. poch. z 1391 r., mówiąca o wł. Konopnicy- 

Stogniewie. Z jego siedzibą łączone jest grodzisko stożkowate poł. na prawym brzegu Warty. 

Ślady osadnictwa średniow. sięgają XII-XIII w. Na terenie wsi znaleziono skarb rzymskich 

denarów z II w. n.e. Przy drodze z Konopnicy do Bębnowa znaj. się kurhan, osada i cment. 

ciałopalne datowane od II do V w. n.e. Ciekawym zabyt. archit. sakralnej jest kościół 
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popauliński (Fot.30) z 1642 r. p.w. św. Rocha ufundowany przez wł. Konopnicy Hieronima 

Konopnickiego. Zbud. na planie prostokąta, z prezb. zamkniętym półkoliście, przykryty 

dwuspadowym dachem. Od str. zach. przylega do kościoła wieża, zwieńczona bar. hełmem.  

Z jej drugiej kondygnacji prowadzi przejście do obecnie nie istniejącego klasztoru, wsparte na 

dwóch niskich arkadach. Sklepienie z dekoracją stiukową – typu kalisko-lubelskiego. 

Wyposażenie bar. W ołt. gł. obraz św. Rocha z 1796 r. Na uwagę również zasługuje 

staropolski portret fundatora z herbami: Jastrzębiec, Pomian, Poraj i Korab oraz kropielnica 

bar. z XVII w. z herbem Jastrzębiec. We wiosce mieści się również Dwór/pałac (Fot.31)  

w stylu neogot. z poł. XIX w. fundowany przez Henryka Kozarskiego, a zbud. prawdop. 

przez Henryka Marconiego przy wykorzystaniu reliktów starszej siedziby mur. Konopnickich. 

Kozarscy byli wł. tego majątku do 1939 r. W dworku przed l. przebywała pisarka Maria 

Konopnicka. W 1973 r. pałac przejęła Politechnika Łódzka, która zobowiązała się odnowić 

 i zagospodarować zabyt. Ozdobą pałacu jest trzy kondygnacyjna baszta, w której urządzono 

pokój hotelowy zwany „jaskółką”. Na froncie bud. znaj. się 3 tablice: jedna z nich to szyld: 

„Dom Pracy Twórczej Politechniki Łódzkiej w Konopnicy”, druga przypomina że dworek to 

obiekt zabyt., a trzecia granitowa oznajmia, że w pałacu przebywała Maria Konopnicka, 

której mąż Jarosław poch. z rodu wł. Konopnicy. W pobliżu dworu stoi spichlerz z I poł XIX 

w., a w parku podworskim możemy zob. pomniki przyr. tj.2 dęby szypułkowe (ob. 405 i 490 

cm). Kolejną atrakcją w Konopnicy jest młyn wodno-elektryczny z końca XIX w. O istnieniu 

młyna w Konopnicy nad Wartą wzm. już Jan Długosz. Wł. był dziedzic Konopnicy- 

Kozarski. Kilka l. przed woj. kupił go Hieronim Jagielski i wspólnie z synem użytkował do 

wybuchu II woj. św. W 1956 r. młyn przejęła Gromadzka Rada Narodowa a następnie Gm. 

Spółdzielnia w Konopnicy. Po kilku l. poprzedni wł. wrócił do młyna i prowadził go do 1979 

r. W 1975 r. z braku funduszy zaniedbano naprawy tamy i w następnym r. zainstalowano 

silnik elektryczny. Na wyposażeniu młyna są bardzo rzadko spotykane dwa mlewniki 

dubeltowe, poch. z niemieckiej i austriackiej fabryki. Dodat. znaj. się tu 2 mlewniki z fabryki 

H. Bąkowskiego ze Zduńskiej Woli – jednego z najważniejszych producentów urządzeń 

młyńskich w regionie łódzkim w końcu XIX w. Obecnie młyn jest nieczynny, służy jako 

magazyn sprzętu pływającego dla wł.a sąsiadującego z zabyt. gosp. agroturystycznego. Po 

uzyskaniu zgody wł. możliwe obejrzenie wnętrza bud. W Konopnicy wzdłuż rz. (→)Warty 

znaj. się również plaża, na której turyści często wypoczywają i spędzają urlopy z dala od 

miejskiego zgiełku. 
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Fot. 30 Kościół p.w. św. Rocha w Konopnicy 

Źródło: zbiory własne 

 
 

 
Fot. 31 Pałac w stylu neogotyckim z poł. XIX w. w Konopnicy 

Źródło: zbiory własne 

 

KOPYDŁÓW – wieś w gm. Biała. Najstarsze wzm. źr. o tej wsi poch. z 1595 r., nosiła 

wówczas niemiecką nazwę Nabwisdorf i była prawdop. zał. przez osadników niemieckich. 

Już jednak w 1409 r. występuje w źr. jej polska nazwa Kopidlow. W 1395 r. wł. wsi, Mikołaj 

Strus, nadał łąki i lasy w Kopydłowie wieluńskiemu klasztorowi oo. augustianów  

z warunkiem odprawiania mszy za spokój jego duszy, nadanie to zostało potwierdzone  

w 1421 r. przez Wierzbiętę Strusia z Raczyna. Pod koniec XIV w. cz. wsi otrzymali w zastaw 
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rajcy wieluńscy od Andrzeja Rogalickiego, zaś w 1401 r. jego syn, Miczko Rogaiicki, 

sprzedał ją rajcom wieluńskim. Miejsc. była pierwowzorem fikcyjnego Kopydłowa, gdzie 

toczyła się akcja telewizyjnego programu rozrywkowego "Spotkanie z Balladą".  

W Kopydłowie ur. się Leszek Benke, aktor. W Kopydłowie znaj. się również park podworski,  

jak podają źr., zał. pod koniec XIX w. przez ówczesnych wł. Sobolewskich, miał za zad. 

oddzielenie bud. dworu od obejścia gosp. i czworaków. Dwór na planie prostokąta, parterowy 

z użytkowym poddaszem, z wysuniętym ryzalitem przy elewacji frontowej (zach.). Dach 

naczółkowy, kryty papą. Obecnie dwór jest zdewastowany i nieużytkowany. Bud. otoczony 

jest parkiem o pow. ok. 1,5 ha. W cz. centr. znaj. się staw (obecnie mocno zarośnięty), od 

wsch. cz. parku o char. leśnym. W parku zachowało się kilka pomników przyr.: jawor (ob. 

370 cm), jesion wyniosły (ob. 300 cm), klon zwyczajny (ob. 280 cm) oraz sosna wejmutka 

(ob.  220 cm), a także inne okazy starodrzewia, przede wszystkim dęby i klony. 

KRASZKOWICE – wieś w gm. Wierzchlas, poł. w odległ. 11 km na wsch. od Wielunia. 

Najstarsza wzm. o miejsc. poch. z 1414 r. W centr. wsi znaj. się mur. kaplica p.w. św. 

Joachima i Anny. Pocz. należała do par. w Rudzie, od 1908 r. do par. Wierzchlas, a od 1987 r. 

jest osobną par. Kraszkowice. Świątynia zbud. na „wysepce” pośrodku drogi w XIX w. Zał. 

na planie prostokąta, dach czterospadowy zwieńczony sygnaturą z hełmem. Po wybud. nowej 

świątyni par. w l. 1988-93, zabyt. wyremontowano w 2005 r. i przeznaczono na kaplicę 

przedpogrzebową. W pn.-wsch. cz. wsi mieszczą się pozostałości zespołu dworskiego.  

W parku o pow. 2 ha między ul. Ogrodową i Szkolną stoi drewn. bud. tzw. dwór myśliwski. 

Zabyt. został zbud. w 1933r. Po woj. bud. użytkowała szkoła, a obecnie jest to wł. prywatna. 

W Kraszkowicach można również znaleźć pozostałości zabudowy folwarcznej m.in. bud. 

gosp., który obecnie jest wyremontowany i mieści się tam sala bankietowa.  

KRÓLOWEJ BONY, WĄWÓZ – zarośnięty, niedostępny, bardzo głęboki i dł. na ok. 1 km 

wąwóz w ok. Bieńca. Na jego końcu znaj. się spływowe źr., a dnem okresowo płynie 

niewielki ciek. Osobliwością tego miejsca są okazy kwitnącego bluszczu oplatającego 

drzewa. Jest to miejsce lęgowe dla różnych gat. ptaków.  

KRZECZÓW – wieś w gm. Wierzchlas, poł. w odległ. 16 km. na wsch. od Wielunia, po obu 

str. rz. Warty, na terenie (→)Załęczańskiego Parku Krajobr. Pierwsza wzm. o Krzeczowie 

poch. z 1471 r. Na l. brzegu rz. zachował się mur. parterowy dwór (użytkowany przez szkołę, 

obecnie opuszczony), będący pozostałością dawnego zespołu dworskiego, otoczonego 

niegdyś parkiem. We wsi mieścił się XIX w. mur. kościół, będący najpierw świątynią 

ewangelistów a od 1945 r. użytkowana przez katolików. Kościół p.w. św. Zofii został 
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poświęcony 15 maja 1945 r. Dokonał tego ks. Józef Pruchnicki – dziekan wieluński. W 1957 

r. par. Krzeczów erygował bp częstochowski Zdzisław Goliński. Kościół został rozebrany  

w końcu XX w., a na jego miejscu wybud. nową świątynię p.w. św. Kingi. Krzeczów to gł. 

wieś letniskowa. Ok. wsi są ulubionym miejscem turystów ze wzgl. na tereny leśne  

i nadrzeczne, nadające się na biwaki. 

KRZYWORZEKA – wieś w gm. Mokrsko, poł. w odległ. 2 km na wsch. od Mokrska. 

Rodowód wsi Pniewo, późn. Krzyworzeki, kształtował się odmiennie niż dzieje większości 

miejsc. w gm. Mokrsko. Miejsce, na którym książę lokował nową wieś nie było wcześniej 

zamieszkałe, znaj. się tu lasy, przez które przepływała rz. Krzywa. Po wykarczowaniu lasów 

lokowano „na surowym korzeniu” wieś Pniewo. Jej nazwa poch. od pni po wykarczowanych 

drzewach. O przeszłości wsi i par. Krzyworzeka zachowały się w literaturze hist. nieliczne 

wzm. W II poł. XIII w. była tu wieś z folwarkiem, probostwo i mur. kościół, ufundowany 

przez Bolesława Wstydliwego w 1264 r. Obszar Krzyworzeki obejmuje 1176 ha. 

Krzyworzeka podzielona jest na 2 cz.: Soł. Krzyworzeka I (Krzyżówka, Kolonia pod Turów, 

Krajków, Majorat, Kośnik, Pólko, Konstantynówka. Dodat. poj. się nazwy własne: Pańskie, 

Chotowskie, Mostówki, Raj, Doły, Jezioro, Josiennik, Stembach, Gaszyńskie, Choleryk, 

Kopaniny, Stawiska, Dębina) oraz soł. Krzyworzeka II (Krzyżówka, Konstantynówka, 

Olszyny, Jankus, Kolonia pod Cegielnię (Kapkaz), Kolonia pod Ożarów, Rompel. Dodat. poj. 

się nazwy własne: Jeziorko, Kacze Doły, Żłobiska, Stochniałki, Poręby, Zalew Górny, 

Topiele, Kabusowe, Kadłubskie, Mokrskie). Podział na cz. uwarunkowany jest m.in. ukszt. 

terenu i przebiegiem cieków wodnych. W Krzyworzece znaj. się rom. kościół p.w. św. Piotra 

i Pawła (Fot.32) z 1264 r., mur., przebudowany w XVIII w. na styl bar.. Dzwonnica w stylu 

rom. (Fot.33), zbud. w XIII w., mur z kamienia polnego, czworoboczna, kryta kopułką  

z blachy w XVIII w. z czterema wąskimi oknami zamkniętymi półkoliście i takim też 

wejściem. Wg legendy miał się w niej ukryć Władysław Łokietek w 1331 r. ścigany przez 

Krzyżaków. W rejonie wsi mieści się również cment. choleryczny.   
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Fot. 32 Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Krzyworzece 

Źródło: zbiory własne 

 

 
Fot. 33 Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Krzyworzece. 

Z tyłu widoczna dzwonnica w stylu romańskim 
Źródło: zbiory własne 

 
KURHANÓW KSIĄŻĘCYCH SZLAK – szlak czarny, pieszy, łącznikowy, o dł. 6 km. 

Łączy „Szlak przeł. Warty przez Wyż. Wieluńską” ze „Szlakiem Jury Wieluńskiej”. 

Przebiega przez Ogroble – Przywóz – Molendę i Bieniec.  

KURÓW – wieś w gm. Wieluń, poł. w odległ. 5 km na zach. od Wielunia. W dok. 

wspomniana pierwsze raz w 1377 r. Na pn.-zach. od wsi, w pobliżu rozlewisk (→) rz. 

Pysznej, znaj. się słabo już dziś widoczne pozostałości grodziska kult. łużyckiej z wczesnej 
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epoki żelaza (VII-V w. p.n.e.). Grodzisko miało pow. kilkudziesięciu hektarów i wymiary  

700 x 400 m, więc było jednym z największych w Polsce Centr. Zostało zniszczone w V w. 

prawdop. podczas najazdu Scytów. Jeszcze w 1919 r. wał w niektórych miejscach  miał  

2 – 3 m wys. Na terenie dawnego grodu wydobywano zabyt. z żelaza, brązu i elem. drewn. 

palisady. Obecnie można dostrzec już tylko krótki odc. bardzo spłaszczonego wału  

z widocznym przekopem arch. ( w pd. cz. grodziska, na skraju łąki sąsiadującej z drogą do 

Kurowa ). Na jego przedłużeniu można dopatrzyć się zarysu wału również na świeżo zaoranej 

pow. pola. Zabyt. należącym do Kurowa jest zabyt. drewn. wiatrak typu „koźlak” poł.  

„w polach” kierując się drogą z Kurowa do (→)Chotowa. Wiatrak pow. w 1888 r., a w r. 

1957 przerobiony na elektryczny. Jego moc przerobowa wynosiła ok. 2 ton przemiału na 

dobę. Obecnie wiatrak w znacznym stopniu zdemontowany, pozostały ściany korpusu. Obiekt 

wpisany do woj. rejestru zabyt. 

 
 

 
Fot. 34 Zabytkowy drewniany wiatrak typu "Koźlak" w Kurowie 

Źródło: zbiory własne 

 

KUŹNICA – wieś w gm. Ostrówek, poł. w odległ. 4,2 km na pn. – wsch. od Ostrówka, nad 

rz. Pyszną. Pierwsze wzm. o wsi były w 1416 r. Wieś należy do soł. Rudlice. Centr. wsi 

stanowi zabyt., drewn. nieczynny młyn. Młyn stanowił wł. Stadlewów. Oprócz tego  

w Kuźnicach znaj. się pomnik przyr. – dąb szypułkowy o ob. 390 cm. Nazwa wsi wywodzi 

się od sł. kuźnica oznaczającego miejsce, gdzie podkuwa się konie i dokonuje obróbki metali. 
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Fot. 35 Drewniany młyn wodny w Kuźnicy 

Źródło: zbiory własne 

 

L 
 
LASEK KUROWSKI – rez. leśny poł. w gm. Wieluń, na zach. od Wielunia, utw.  

14 listopada 1983 r. w celu ochrony pozostałości wielogatunkowego i zróżnicowanego lasu 

liściastego w antropogenicznym krajobr. rolniczym. W obrębie rez. zachowały się naturalne 

zbiorowiska leśne: grąd z udziałem jodły pospolitej, a także dąbrowy świetlistej, ols i łęg 

jesionowo – olszowy. Występuje tu także szuwar sitowia leśnego (na zabagnionych terenach 

przylegających do rowu melioracyjnego przebiegającego przez teren rez.), obecnie 

zarastający po dawnych wykaszaniach i przekształcający się w ols. Na terenie rez. występuje 

znaczne bogactwo roślin naczyniowych – 149 gat. i mszaków – 34 gat. Silnie rozwiniętą 

warstwę podszytu tworzy gł. leszczyna, czeremcha, kruszyna, grab i jarzębina. Jodła pospolita 

występująca na terenie rez. Lasek Kurowski występuje w pd. cz. naszego kraju. Przez teren 

woj. łódzkiego oraz pow. wieluńskiego przebiega pn. gr. jej występowania. Na terenie rez. 

występuje kilka gat. chronionych: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, kruszczyk 

szerokolistny, kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity (Fot.36). Rez. Lasek 

Kurowski zajmuje pow. 22,13 ha. Niestety nie jest udostępniony do zwiedzania, nie prowadzi 

do niego żadna droga ani ścieżka. Możliwe jedynie przemieszczanie się wzdłuż gr. rez. (gr. 

między terenem leśnym i polami uprawnymi) – najłatwiej dostępne od str. zach. rez. (od 

przysiółka Dębina). 
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Fot. 36 Kopytnik pospolity (gatunek chroniony) Rezerwat Lasek Kurowski  

Źródło: http://www.swiatkwiatow.pl 
 

LESISKO – wieś w gm. Osjaków, poł. na pd. od Osjakowa. nazwa poch. od lesiska – 

miejsca, w którym poprzednio rósł las. W Lesisku ukryta jest gr. 5 stożkowatych kurhanów  

z VII – VIII w. Jednakże badania wskazują na okr. między I a III w. n.e. Wys. kurhanów 

sięga kilku metrów, lecz w dawniejszych czasach mierzyły więcej. Obecne kurhany są zostały 

odbud. (usypane) w 1966 r. 

 
Ł 
 
ŁAGIEWNIKI – wieś w gm. Czarnożyły, poł. w odległ. ok. 8 km od Wielunia w kierunku 

pn.-zach. Pierwsze wzm. o Łagiewnikach poch. z 1412 r. We wiosce można podziwiać drewn. 

kościółek p.w. św. Jana Chrzciciela (Fot. 37), zbud. w 1623 r. kosztem Jana Brodnickiego, 

dziedzica wsi, na miejscu wcześniejszego kościoła. W 1805 r. dziedzic Ignacy Ostrowski 

polecił przenieść kościół na obecne miejsce. Na uwagę zasługują: got. rzeźba Chrystusa  

z I poł. XV w., krucyfiks na belce tęczowej oraz siedemnastowieczne obrazy w ołt. Jest to 

kościół filialny par. w (→) Raczynie. W Łagiewnikach znaj. się również dwór z przeł. 

XVIII/XIX w., otoczony resztkami parku, obecnie f. jako szkoła.  
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Fot. 37 Kościółek p.w. św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach 

Źródło: zbiory własne 

 

ŁASZEW -  wieś w gm. Wierzchlas, poł. w kierunki pd.-wsch. od Wielunia. Obecna nazwa 

została wprowadzona w okr. zaboru rosyjskiego, dawniej używano nazwy „Łaszów”. Wieś 

należała do kapituły gnieźnieńskiej, późn. była wł. szlachecką o licznych działach. Najstarsza 

wzm. o wsi poch. z 1386 r. Gniazdo rodowe Łaszewskich. Znaj. się tu drewn. kościół filialny 

w typie wieluńskim p.w. św. Jana Chrzciciela (Fot. 38) z I poł. XVI w. W l. 1980-90 

dokonano całkowitej rekonstrukcji. Wewn. odnowiono strop z polichromią ren. z ok. poł XVI 

w. o motywach kasetonów z rozetami. W gł. ołt. bar.-got. Pieta z 1430 r. Na belce tęczowej 

krucyfiks bar. o char. ludowym. Liczne obrazy siedemnastowieczne, chrzcielnica późnogot.  

z XVI w. Na pd.-zach. od kościoła znaj. się niewielki kopiec-relikt tzw. grodziska 

stożkowatego z XVI w. (kurhan). Przy drodze z kościoła w kierunku miejsc. Strugi znaj. się 

dawny dwór, obecnie użytkowany przez szkołę, mocno przekształcony i pozbawiony 

otaczającego go niegdyś parku. 
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Fot. 38 Drewniany kościół w typie wieluńskim p.w. św. Jana Chrzciciela  

w Łaszewie. Źródło: zbiory własne 
 

ŁÓDZKI SZLAK KONNY – największy w Europie szlak konny im. mjr. Henryka 

Dobrzańskiego – Hubala. Udostępniony w 2012 r. Liczy ponad 2100 km. Jego trasa 

wyznaczona została tak aby objęła najbardziej atrakcyjne widokowo i tur. miejsca. Na szlaku 

znaj. się 21 miejsc postojowych wyposażonych we wszystko co potrzebne jeźdźcom  

i koniom. Szlak jest ozn., powstało 103 bezpieczne przejścia przez drogi. Składa się z 2 pętli: 

zewn. (otaczającej woj.) oraz wewn. (wokół Łodzi). Całą trasę podzielono na odc. o różnych 

stopniach trudności. Pętla zewn. to 45 odc., wewn. tylko 12. Na terenie pow. wieluńskiego 

przebiega przez (→)Ożarów, (→)Krzyworzekę, Rychłowice, (→)Grębień, wokół 

(→)Załęczańskiego Parku Krajobr., biegnie wzdłuż rz. (→)Warty aż do Konopnicy  

i (→)Rychłocic. Łódzki Szlak Konny powstał w ramach projektu "Turystyka w siodle - 

infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu tur.", realizowanego przez samorząd 

woj. Jego utw. wraz z infrastrukturą kosztowało ponad 33 mln zł, z czego 16 mln zł to 

pieniądze unijne.  

ŁYSKORNIA – wieś w gm. Biała, poł. w odległ. 15 km na pn.-zach. od Wielunia. Wieś ta 

stanowiła w średniow. wł. szlachecką, a pierwsze o niej inf. źr. poch. z 1403 r. Par., która 

składała się z samej tylko wsi Łyskornia, istniała już w 1460 r. W XVI w. wieś należała do 

Madalinskich. Dobra Łyskornia składały się z folwarków Łyskornia, Janowiec, Poręby oraz 

wsi Łyskornia. Był tu młyn i probostwo. We wiosce  znaj. się drewn. kościół św. Marii 

Magdaleny (Fot.390, zbud. w 1660 r. z fundacji Chryzostoma Giżyckiego, wł. wsi. W wyniku 

wichury kościół został zniszczony. W 1786 r. został przebudowany. Do gł. korpusu świątyni 
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dobudowano 2 kaplice. Generalny remont świątyni przeprowadzono w 1821 r., wymieniono 

zniszczone elem. konstrukcji zrębowej ścian i poszycie dachu. W 1921 r. przedłużono kościół 

o 6,5 m., uzupełniono ubytki polichromii. Malowidła stropowe z 1921 r. Prezb. węższe, 

zamknięte wielobocznie. Na belce tęczowej krucyfiks got. z 1400 r. Wyposażenie z XVI- 

XVIII w. Boczne otł. zawierają obrazy „Matki Boskiej z Dzieciątkiem”, z II poł XVI w., oraz 

„Adorację Dzieciątka przez Matkę Boską” z przeł. XVI i XVII w., który został przemalowany 

w XX w. Dach gontowy, dwuspadowy, nad prezb. z szerszym okapem wspartym na 

kroksztynach. Otoczony drzewami. Nazwa Łyskornia wywodzi się z języka czeskiego o ozn. 

„łyse góry” (pierwotnie wieś nazywano „Łyse Skornie”).  

 
 

 
Fot. 39 Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Łyskorni 

Źródło: zbiory własne 

 
 

M 
 
MARYNKA – wieś w gm. Ostrówek, poł. w odległ. 4 km na pn.-zach. od Ostrówka. Nawa 

poj. się w 1835 r. jako folwark Marynka. Na terenie wsi znaj. się stanowisko arch. kult. 

nieokreślonej. Nazwa wywodzi się od imienia Marian, Marian – Marynka, Marianka.  

MASŁOWICE – wieś w gm. Wieluń, poł. w odległ. 6 km na pn.-wsch. od Wielunia. 

Pierwsza wzm. o wsi poch. z 1294 r. W Masłowicach odkryto cment. szkieletowe z XI – XII 

w. W 1511 r. W Masłowicach zachował się eklektyczny dwór (Fot. 40), który poch. z XIX w., 

dawna oficyna dworska i stajnie z l. 1820-30. Dwór w okr. staropolskim należał do 

Masłowskich, a po 1814 r. do Kręckich, w których ręku majątek pozostał do II woj. św. 

Ostatnim wł. był Edward Kręcki. Dobra masłowickie znane były wówczas z hodowli koni – 
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w 1934 r. miały powierzchnię 638 ha. W czasie II woj. św. majątek dostał się w ręce 

niejakiego Schwarza, Niemca, zaś krótko po woj. służył za kwaterę dla oficerów radzieckich. 

Następnie utw. z folwarku PGR, a od 1967 r. dwór zajmowany jest przez Stację 

Doświadczalną Oceny Odmian (Stacja Hodowli Nasion). Do folwarku należały przed I woj. 

św. gorzelnia i młyn wodny. Do zespołu podworskiego należy również mur. klas. kaplica  

z pocz. XIX w i brama wjazdowa. Wszystkie zabudowania mur. z wapienia i cegły. 

Najstarszą cz. dworu zbud. w 1820 r. (tylne skrzydło bud.), gdzie późn. znalazły swoje 

miejsce łazienki i kuchnia dworska. Cz. reprezentacyjna wzn. została w 1860 r., powstały 

wtedy m.in. sala balowa i sień. Ostatnim etapem rozbud. było dobudowanie ok. 1880 r. od pn. 

cz. piętrowej i rozebranych późn. pomieszczeń przy tylnym skrzydle. Zwracają uwagę duże 

zamknięte półkoliście okna, portyk oparty na 4 drewn. kolumienkach i dwóch półkolumnach 

wtopionych w lico ściany. Na szczególną uwagę zasługuje bogate, oryginalnie 

skomponowane belkowanie wieńczące ścianę. Całość kryta jest dachem dwuspadowym. 

Odmienny, neorenesansowy char. ma cz. piętrowa, z elewacją wyraźnie podzielona 

gzymsami, przykryta dachem jednopołaciowym. Wewn. zachowały się niektóre elem. 

dawnego wyposażenia, m.in. spiralne schody w cz. piętrowej i cz. stolarki drzwiowej. 

Niestety, zniszczeniu uległy mozaiki na podłogach i kominki. Dwór otacza park o pow. 2,98 

ha z licznymi pomnikami przyr.: cisem pospolitym (170 cm ob.), dębami szypułkowymi (480, 

480, 460, 390, 430), dębem bezszypułkowym (330), orzechem czarnym (290), klonem 

zwyczajnym (410), wiązem szypułkowym (330) i lipą drobnolistną (340). Na pd. od dworu 

znaj. się słabo czytelne pozostałości dawnej siedziby Masłowskich z XVI-XVII w. – 

grodzisko (w 2003 r. na pow. grodziska znaleziono cegły palcówki, i ułamek cienkościennego 

naczynia glinianego). Masłowickie grodzisko jest obiektem typu nizinnego, usytuowanym 

wśród podmokłych łąk w dolinie (→) rz. Pysznej i jej prawobrzeżnego dopływu. Teren 

pocięty jest licznymi ciekami wodnymi. Grodzisko w znacznym stopniu zaorane, można zob. 

jedynie słabo widoczny kopczyk o średnicy ok. 20 m, wypiętrzony na wys. 0,5 – 1 m ponad 

poziom otaczających go pól. Po str. pn.-wsch. widać jakby zarysy grobli, łączącej niegdyś 

bud. na kopcu z obszarem terasy nadrzecznej. W Masłowicach ur. się wybitny chemik Józef 

Bełza (1805-1888). 
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Fot. 40 Dwór z XIX w. (Stacja Doświadczalna Oceny Odmian) w Masłowicach 

Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl 

 

MIERZYCE – wieś w gm. Wierzchlas, poł. w odległ. 11 km na pd.-wsch. od Wielunia. 

Najstarsza wzm. o miejsc. poch.  z 1377 r. Wtedy to prawdop. zaciągnięto pożyczkę pod 

zastaw wsi u rajców wieluńskich przez Wiktora ze Zdrgań (Toporowa), który był starostą 

opolskim. Pierwsza wzm. o par. poch. z 1459 r. Przed 1520 r. we wiosce istniał kościół par. 

p.w. św. Katarzyny – drewn. Par. obejmowała wtedy (→)Toporów i (→)Kamion a w 1813 r. 

przyłączono (→)Łaszew. W l. 1837-38 wzn. nowy mur. kościół w stylu neogot., który 

poświęcono w 1839 r., z zachowaniem wezwania odnoszącego się do św. Katarzyny. Bud. 

orientowany, bez wieżowy, zał. na planie regularnego prostokąta. W 1932 r. kościół 

wyremontowano i rozbud., zmieniając jego rozplanowanie poprzez dostawienie do obu str. 

naw. Wyposażenie świątyni poch. z poł. XIX w. Ołt. gł. z figurkami św. Piotra i św. Pawła, 

boczne ołt.- Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Częstochowskiej. Do l. 80. XX w. na zewn. 

przy świątyni stała kamienna kropielnica o got. formie, która zaginęła w niewyjaśnionych 

okolicznościach. Na terenie przykościelnym stała mur. dzwonnica z XIX w., którą pod koniec 

XX w. zastąpiła nowa konstrukcja. We wsi niegdyś znaj. się również klas. dwór, który nie 

zachował się do czasów obecnych.  

MIĘDZYRZECZA WARTY I WIDAWKI PARK KRAJOBRAZOWY – Park Krajobr. 

został powołany uchwałą Woj. Rady Narodowej w Sieradzu z dn. 14 września 1989r. Park 

poł. we wsch. cz. Niziny Południowowielkopolskiej, na pn.-wsch. od Wielunia w obrębie  

9 gm.: (→)Ostrówek, (→)Konopnica, (→)Osjaków (pow. wieluński), Widawa, Sędziejowice 

(pow. łaski), Burzenin, Sieradz (pow. sieradzki), Zapolice (pow. zduńskowolski) i Rusiec 

(pow. Bełchatowski). Jego pow. wynosi 14 245 ha, a otuliny 12 391 ha. Przedmiotem ochrony 
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parku są doliny (→)Warty i Widawki i ich dopływów (Grabi, Niecieczy, (→)Oleśnicy) wraz  

z otoczeniem oraz towarzysząca tym obszarom naturalna szata roślinna. PKMWiW jest 

jednym z 7 parków krajobr. utw. w oparciu o dolinę rz. Warty.  Teren parku wyróżnia się 

urozmaiconą rzeźbą terenu, przeł. Warty, gdzie wys. względne stoków dochodzą do 45 m,  

a na pow. ukazują się stare utwory wapienne. Najatrakcyjniejszymi strefami widokowymi  

w pow. wieluńskim są ok. Konopnicy i Strobina. W wys. brzegów, pociętymi dolinami, 

można podziwiać rozległe panoramy doliny oraz meandrujące, otoczone bujną roślinnością 

starorzecza i naturalne koryta rzeczne. W wielu miejscach widoczny jest wpływ wód 

podziemnych na powierzchnię w postaci licznych wysiąków, młak, wycieków i źr. 

warstwowo-przelewowych. Ze wzgl. na stosunkowo małe zmiany spowodowane 

działalnością człowieka, park jest bardzo interesujący pod wzgl. botanicznym. Występuje tu 

ok. 600 gat. roślin naczyniowych z różnorodnych grup siedliskowych np. połocznik kosmaty, 

goździeniec okółkowy, jaskier polny, miłek letni, mak piaskowy. Szczególnie bogata jest 

flora bagienna, łąkowa i wodna. Można tu wymienić gat.: rosiczkę okrągłolistną, żurawinę 

błotną, borówkę bagienną. Na stromych, słonecznych zboczach spotyka się murawy 

kserotermiczne. Wśród obszarów leśnych czyli ok 25% powierzchni parku, można znaleźć 

dobrze wykształcone różnorodne siedliska borów (bór suchy, bór bagienny, bór wilgotny)   

i lasów liściastych. Niestety na terenie parku przeważają sztucznie wprowadzone 

monokultury sosnowe.  Wśród roślinności bagiennej, wodnej i szuwarowej często kryją się 

rzadkie gat. zwierząt. Można spotkać kolorowe motyle, w wodach żyją 34 gat. ryb,  

w mokradłach 12 gat. płazów. Największe schronisko (130 gat.) stanowią ptaki. Również 

ssaki występują na tych terenach (42 gat.). Gł. są to zwierzęta związane ze środowiskiem 

wodnym jak np. bobry czy wydry. PKMWiW to przede wszystkim kraina wody, a środowiska 

podmokłe to obszary w Polsce rzadkie i szczególnie zagrożone. Zachowanie tych cennych 

zakątków w niezmienionym stanie jest podst. celem istnienia parku. Utw. parku ma również 

znaczenie dla ochrony krajobr. – naturalnego krajobr. dolin nizinnych rz., ale także cennego 

krajobr. kult.-hist. Na terenie PKMWiW utw. 4 rezerwaty przyr., 9 użytków ekologicznych,  

2 zespoły przyr.-krajobr., 1 stanowisko dok. oraz 56 pomników przyr.  Na terenie parku 

spotyka się liczne ślady kult. prehistorycznych. Podczas badań odkryto liczne osady, cment., 

pracownie krzemieniarskie itd. Szczególne znaczenie mają stanowiska arch. w Strobinie, 

Osjakowie, Konopnicy. 

MOKRSKO, GMINA – poł. jest w pd. cz. pow. wieluńskiego. Gr. z gm.: (→) Wieluń – na 

pn.-wsch., (→) Pątnów – na wsch., i (→) Skomlin – na zach. Od pd. gm. Mokrsko gr. z gm. 
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Praszka ( woj. opolskie) Gm. Mokrsko geogr. poł. jest w pasie Nizin Środkowopolskich na 

styku Wyż. Wieluńskiej i Wysoczyzny Wieruszowskiej. Obszar gm. wynosi 7 768 ha. 

Strukturę adm. tworzy 12 soł.: Brzeziny, (→)Chotów, Jasna Góra, (→)Komorniki, 

(→)Krzyworzeka I i II, Mątewki, (→)Mokrsko I i II, (→)Motyl - Lipie, (→)Ożarów oraz 

Słupsko. Liczba ludn. w 2013 r. wynosiła 5422 os., a śr. gęst. zaludnienia 70 os./km². 

Wszystkie miejsc. gm. Mokrsko są bud. na planie ulicówki, czyli wzdłuż gł. drogi. Domy 

mieszkalne stały w przeważającej cz. na działkach dł., ale wąskich, co char. nie 

tylko Mokrsko, ale cały teren wieluński. Gm. Mokrsko jest jedną z zas. gm. ziemi wieluńskiej 

pod wzgl. ilości i jakości obiektów zabyt. Na jej terenie zachowały się stare bud. sakralne 

oraz zespoły dworsko – parkowe. Przez teren gm. wiodą dwa ozn. szlaki rowerowe dla 

turystów (ozn. kodami: EWI 4 oraz EWI 1) oraz odc. (→)Łódzkiego Szlaku Konnego. Gm. 

Mokrsko posiada swoje tradycyjne produkty lokalne, w tym również nalewki Koła Gospodyń 

Wiejskich z Mokrska (Księżycówka) oraz potrawy (żurek dworski, ciastka amoniaczki, pyzy 

z gzicą) 
 
 

 
Mapa 15 Gmina Mokrsko. Źródło: opracowanie własne 

 

MOKRSKO, MIEJSCOWOŚĆ – wieś soł., siedziba gm. Mokrsko (notowane w źr. 

pisanych m.in. jako Mogre, Mocizco, Morsko, Moxsko, Mokrzko), poł. 12 km na pd.-zach. od 

Wielunia. Nazwa po raz pierwszy poj. się w 1273 r., w związku z przejęciem cz. miejsc. przez 

klasztor w Ołoboku. W 1287 r. książę Henryk Wrocławski przekazał wieś tytułem 

odszkodowania, w dożywocie apb. gnieźnieńskiemu. W okr. okupacji hitlerowskiej ludn. 
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polska  została stąd wysiedlona, a  jej miejsce zajęli koloniści niemieccy. Ciekawostką są 

nazwy cz. wsi, świadczące o dawnych podziałach- Folwark, Poduchowne, Szlacheckie, 

Rządowe, oraz nie wiedzieć dlaczego Korea. W rejonie wsi znaj. się liczne ślady osadnictwa 

pradziejowego epoki kamienia po XIV w., w tym dwa cment. ciałopalne kult. łużyckiej.  

W Mokrsku znaj. się również późnoren., orientowany, mur. kościół par. p.w. św. Stanisława 

Bp. Męczennika (Fot.41) zbud.  w 1626 r., wpisany do rejestru zabyt. w grudniu 1967 r. pod 

nr 139/A. Odnawiany w XIX/XX w. Wnętrze kościoła utrzymane w stylu bar. Chrzcielnica  

o char. got. Obecnie w kościele w Mokrsku znaj. się relikwia błogosławionego Gracjana  

z Muo – patrona małżeństw w kryzysie. Osobiście przekazał ją Ilja Janjić, bp Kotoru  

w Czarnogórze. Obecnie par. Mokrsko kieruje ks. Zbigniew Bigaj, który jest poetą i  autorem 

książek: „Aniele, przy mnie stój”, „Po życia drogach” oraz „Po drogach wspomnień”.  

W Mokrsku znaj. się także cegielnia z odkrywkami gliny i żwiru, wciąż działająca. W parku 

znaj. się pozostałości dawnego pałacu. Mokrsko to także obiekty przyr. – w parku znaj. się 

pomniki przyr. – Dąb szypułkowy o ob. 360 cm, oraz Lipa drobnolistna o ob. 330 cm.  
 
 
 

 
Fot. 41 Kościół p.w. św. Stanisława Bp. Męczennika w Mokrsku 

Źródło: https://pl.wikipedia.org 

 

MOTYL – LIPIE – wieś soł. w gm. Mokrsko. W skład soł. Motyl wchodzą wsie: Motyl, 

Lipie, Stanisławów, Plewina. Zabudowa wsi skupia się wzdłuż drogi dojazdowej a domostwa 

mieszkańców są rozproszone. W 2002 r., na polach Motyla zostały znalezione skorupy 

naczyń, z których najstarsze poch. z XII – XIII w. Najstarsze inf. poch. z końca XVIII w.  

i dotyczą gajowego Majchra, który za pobicie chłopów ze Skomlina wycinających las na 
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Lipiu, został „aresztowany na mieniu”. Polegało to na zamieszkaniu żandarma (z Wielunia)  

w obejściu Majchra, aby nie uciekł. Od niego, gajowego poch. nazwa Majchry, używana do 

czasów I woj. św. Osadnictwo rozpoczęło się na Motylu (Majchrach) pod koniec XIX w.  

i największe nasilenie akcji osiedleńczej było na pocz. l. 20. XX w. Nie wiadomo skąd 

powstała nazwa Motyl, ponieważ na starych mapach jeszcze przed I woj. św. występuje cały 

czas nazwa wsi: Majchry. Jednak poł. wsi wśród lasów, spokój, brak dróg asfaltowych, 

niewielka liczba mieszkańców jest magnesem dla mieszkańców miast Śląska czy Wrocławia, 

którzy w starych obejściach wybud. lub odbud. domy. Mogą w nich zamieszkać, nie tylko  

w sezonie letnim.  

 

N 
 
NADWARCIAŃSKICH KRAJOBRAZÓW SZLAK – zielony szlak rowerowy o dł. 31,9 

km. Ozn. jest symbolem EWI 7. Przebiega od Załęcza Wielkiego (Ośr. ZHP) przez Piaski – 

Bukowce – Wronia Woda – Góra św. Genowefy – Żabi Staw –Bobrowniki – most na Warcie 

– Góra Wapiennik – Troniny – Granatowe Źr. – Stara Wieś – Zamłynie – Załęcze Wielkie – 

Kruchy – Niwy – Kluski – Ostra Góra – Działy – Załęcze Wielkie. Szlak Nadwarciańskich 

Krajobr. pokazuje całe bogactwo atrakcji przyr. Załęczańskiego Parku Krajobr. Każdy kto 

ceni tur. aktywną połączoną z krajoznawstwem powinien przejechać tą trasę rowerową.  

NARAMICE – wieś w gm. Biała, poł. w odległ. 15 km na pn.-zach. od Wielunia. Pierwsza 

wzm. o wiosce poch. z 1471 r. Przez wieś w XVIII w. przebiegał ważny trakt 

międzynarodowy prowadzący z Warszawy do Wrocławia i Drezna. W Naramicach można 

podziwiać drewn. kościół Wszystkich Świętych (Fot. 42) z XVI w. W kościele znaj. się bar. 

ołt. z cennym obrazem got. Zaśnięcia Matki Boskiej z końca XV w. Na uwagę zasługuje 

również portret trumienny nieznanego mężczyzny z herbami Jastrzębiec, Ogończyk, Piława  

i Ostoja z XVII w. W miejsc. znaj. się również park podworski z drzewami pomnikowymi,  

o pow. 2,63 ha, zał. w XIX w. 
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Fot. 42 Kościół Wszystkich Świętych w Naramicach 

Źródło: zbiory własne 

 

NIEMIERZYN – wieś soł. w gm. Ostrówek, poł w odległ. 3,5 km na pd. od Ostrówka.  

Z dok. źr. wynika, że wieś zał. występujący w l. 1380-1414 wł. (→) Skrzynna – Niemierza, 

od którego osada wzięła swoją nazwę. W źr. nazwa wsi po raz pierwszy poj. się w 1414 r jako 

Nyemyerzino. Pow. wsi wynosi 560 ha.  

NIETUSZYNA – wieś w gm. Ostrówek, poł. w odległ. 3,5 km od Ostrówka. Pierwotnie 

nazywała się Gromadzice Małe lub Gromadki. Pierwszy zapis w dok. źr. poch. z 1469 r. 

Nazwa wsi Nietuszyna poch. z późn. okr. W 1780 r. wieś Gromadki należała do par. Rudlice. 

Nazwa wsi Niedźwiedź poj. się późn. W I poł. XIXw. folwark wsi Nietuszyna i wieś 

Niedźwiedź wchodziły w skład dóbr gł. (→) Czarnożyły. Nazwa Niedźwiedź przetrwała do II 

woj. św., po czym została zdominowana i wyeliminowana całkowicie z użycia przez obecną 

nazwę Nietuszyna. Powierzchnia wsi wynosi 555,25 ha. Wieś pełni f. rolniczą, są tu 3 sklepy, 

OSP, przystanek PKS.  

 

O 
 
OKALEW - wieś soł. w gm. Ostrówek, poł. w odległ. 3,4 km na zach. od Ostrówka. Nazwa 

wsi Okalew w źr. pisanych po raz pierwszy poj. się w 1454 r. W 1552 r. nazwa wsi występuje 

w zmienionej formie, jako Okalow, wieś w tym czasie należała do Piotra Masłowskiego.  

W 1733 r. wieś jeszcze występuje pod nazwą Okalow i należy do par. Rudlice. W 1827 r. 

wieś występuje pod dzisiejszą nazwą jako Okalew. Na terenie wsi znaj. się stanowiska 
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arch.: z epoki kamiennej, (wydma, na pd. - wsch. od wsi),  cment. kult. łużyckiej z epoki 

brązu (pole Józefa Olejnika, Plichów), cment. kult. łużyckiej z wczesnej epoki żelaza (pole 

Stanisława Obrzuta, Podborek),  cment. kult. trzcinieckiej z II poł. I i pocz. II okr. epoki 

brązu, złożone z 16 kurhanów. Powierzchnia wsi wynosi 875,84 ha. Nazwa wsi może 

wywodzić się od os. o nazwisku Okol (Occol), człowieka o dużych oczach, być może wł. wsi. 

Byłaby to wówczas nazwa dzierżawcza. 

OLEŚNICA – malownicza rz. prowadząca swoje wody na znacznej dł. w nieuregulowanym, 

słabo przekształconym korycie. Gł. prawym dopływem rz. Oleśnicy jest rz. (→)Pyszna. 

Oleśnica przepływa przez miejsc. o tej samej nazwie – Oleśnicę. Ważniejsze miejsc. nad rz. 

Oleśnicą to: (→)Wiktorów, Mała Wieś (pow. wieluński), Chojny, Stolec, Niechmirów. 

Naturalny char. koryta posiada szczególne walory krajobr. Źr. rz. znaj. się na Wysoczyźnie 

Złoczewskiej. Oleśnica przepływa również  przez Kotlinę Szczercowską, gdzie w ok. Małej 

Wsi ma swoje ujście do Warty. Jest jednym z dłuższych lewobrzeżnych dopływów Warty 

liczącym ok 40 km. Niewielka rz. posiada rozległą dolinę. Prawdop. ten niewielki ciek 

wykorzystał dawną formę utw. przez wody Warty, gdy jeszcze w okr. zlodowaceń 

plejstoceńskich Warta szukała odpływu w kierunku zach. Rz. pocz. była dziko płynąca, szer. 

rozlana. Od czasu osiedlania się na terenach zakonników – w XIV- XV w. wspomina się  

o regulacji rz.- poj. się młyny na rzece Oleśnicy i jej dopływach oraz stawy rybne. Rz. ciągle 

zmienia swoje koryto, zwłaszcza przy wys. stanach wód. 

OLEŚNICA – wieś w gm. Ostrówek poł. w odległ. 4,2 km na pn. od Ostrówka. Należy do 

soł. Janów. Pierwsza wzm. o wsi w 1888 r. Oleśnica była folwarkiem poł. nad strumieniem 

(rz.) Oleśnica. Pow. wsi wynosi 156, 88 ha. Nazwa wsi poch. od nazwy rz., top.  

OLEWIN – wieś w gm. Wieluń, poł. na wsch. od Wielunia. Pierwsza wzm. poch. z 1294 r. 

(Olevyn), cześć wsi została wówczas skonfiskowana Gerardowi za udział w złupieniu dóbr 

kościelnych i przekazana przez Przemysła II abp gnieźnieńskiemu. Wieś wymieniana również 

jako Olyewino, Olewino, Olemno. Znaleziska arch. pozwalają stwierdzić, że osada istniała 

już w XI-XII w. W źr. pisanych wymieniani są wł.: burgrabia wieluński Stranko z Olewina 

(1350), Paweł (1388), Jan Borgilo, Bern herbu Wierusz i Piotr (ok. 1425), Mikołaj  

z Rychłowic (w 1459 r. zastawił on pół łana z Olewinie Stanisławowi ze Starzenic), 

Katarzyna i Jan, Jan Helman (1461), Jan Borgil (1461), Jan i Grzegorz (1496). W 1520 r. wieś 

przynależała do par. w Rudzie. Pod koniec l. 50. XX w. na terenie wsi prowadzono 

wykopaliska arch. Wówczas potwierdzono istnienie osady z okr. wędrówki ludów (IV-V w. 

n.e.), odnaleziono także pozostałości po 14 domach o wymiarach 6x3 m, bud. techniką na 
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zrąb o plecionych ścianach pokrywanych gliną. W Olewinie zachował się park podworski  

i bud. dawnego dworu. W parku rośnie wiele drzew chronionych jako pomniki przyr. –  

w środk. cz. lipa drobnolistna o ob. 550 cm, a wzdłuż ogrodzenia przy drodze - 30 buków 

zwyczajnych o ob. 110-260 cm. Ponadto wokół dworu zachowały się potężne jawory, robinie 

akacjowe, topole berlińskie i kanadyjskie, klony pospolite, jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne 

oraz okazały kasztanowiec zwyczajny. Zob. także wierzbę płaczącą, brzozy brodawkowate  

i orzech włoski. Ok. 200 metrów od dworku w kierunku (→) Rudy przy drodze polnej (pocz. 

odc. asfaltowy) rośnie pomnikowa topola biała o ob. 560 cm. Na pd.-wsch. znaj. się 

stanowisko dok. w dawnym kamieniołomie piaskowców żelazistych.  

OSJAKOWSKI ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY – poł. na terenach gm. 

Osjaków, (→ )Konopnica (pow. wieluński) i Siemkowice (pow. Pajęczański). Został utw. w 

1998 r. Jego pow. wynosi 2492 ha. Zespół obejmuje fragmenty doliny środk. Warty na odc. 

pomiędzy Parkami Krajobr.: Załęczańskim i Międzyrzecza Warty i Widawki (zob. 

Międzyrzecza Warty i Widawki Park Krajobr.). Teren Zespołu Przyr. stanowi ostoję ptaków 

wodno-błotnych. Znaj. się tu ok. 200 gat. ptaków. Bogata jest również szata roślinna.  

OSJAKÓW, GMINA – poł. w pn.-wsch. cz. pow. wieluńskiego, nad rz. Wartą, w odległ. ok. 

20 km od Wielunia. Gr. z następującymi gm.: od pn. z gm. (→) Konopnica, od pn.-zach.  

z gm. (→) Ostrówek, od zach. z gm. i miastem (→) Wieluń, od pd.-zach. z gm. 

(→)Wierzchlas, od wsch. z gm. Kiełczygłów (pow. pajęczański) i od pn.-wsch. z gm. Rusiec 

(pow. bełchatowski). W gm. znaj. się 20 soł.: Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, 

Dębina, Dolina Czernicka, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Jasień, Józefina, Kolonia Raducka, 

Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Nowa Wieś, Osjaków, Raducki Folwark, 

Raduczyce, Walków i Zofia. Pow. gm. wynosi 100,7 km2 i zamieszkuje ją 4840 os (2390 

mężczyzn, 2450 kobiet), z czego 1297 to mieszkańcy Osjakowa (stan na grudzień 2011 r.). 

Gęst. zaludnienia w gm. wynosi 48 os/km2. Gm. Osjaków jest gm. rolniczą. Użytki rolne 

stanowią ok 60% obszaru gm. Wiele gosp. specjalizuje się w uprawie chrzanu.  W gm. 

niestety nie ma wielu zabyt. archit., mimo tego gm. jest atrakcyjna ze wzgl. na walory przyr., 

które są doskonałą bazą do rozwoju tur. wiejskiej, agroturystyki. Gm. ma potencjalne warunki 

do rozwoju rekreacji i wypoczynku, 36,1% jej powierzchni to lasy. Znaczne obszary są 

przeznaczone do dalszego zalesienia. Na terenie gm. istnieją 134 obiekty stałe o wartościach 

kult. oraz 82 stanowiska arch., z których wiele posiada istotne znaczenie dla rekonstrukcji 

procesów kult. i hist., występują również strefy obserwacji arch. Przez teren gm. przebiegają 

szlaki rowerowe, oraz szlak kajakowy.  
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Mapa 16 Gmina Osjaków. Źródło: opracowanie w własne 

 

OSJAKÓW, MIEJSCOWOŚĆ – wieś letniskowa poł. na pn. wsch. od Wielunia, siedziba 

gm. Pierwsze wzm. poch. z 1299 r. Pisownia nazwy miejsc. zmieniała się. W dok. występują 

dwie różne nazwy: Oszyakow lub Ossiakow. Przed 1446 r. wieś otrzymała prawa miejskie. 

Niestety nie rozwinęła się w znaczący ośr. miejski i w następstwie pożaru utraciła prawa 

miejskie w 1750 r. W Osjakowie od dawien dawna pozyskiwano żelazo z rudy darniowej.  

W 1563 r. powstała pierwsza kuźnica. W 1791 r. Osjaków był wsią dziedziczną Józefa 

Masłowskiego, a w XIX w. należał do Psarskich. W 1889 r. w Osjakowie był urząd gm., 

stacja pocztowa, sąd gm. i sąd okręgowy, do którego należały gm. (→) Konopnica, Skrzynno 

i Starzenie, 1-kl. szkoła gm. ogólna. Była tu ponadto apteka należąca do Adolfa 

Błażejewskiego. Nie było jednak w Osjakowie lekarza. Stąd też chorzy korzystali z usł. 

miejsc. znachora. Układ przestrzenny wsi zachował cechy miejskie. Centr. Osjakowa to 

czworokątny rynek z prostopadle wychodzącymi z niego ul. Hist. par. w Osjakowie sięga XII 

lub XIII w. Wiadomo, że w XVI w. stał tu kościół drewn. z mur. zakrystią. W 1648 r. 

postawiono kościół mur. Od samego pocz. par. i kościół są p.w. św. Jadwigi. Obecną 

świątynię wybud. w stylu neogot. w l. 1909 -1914 na miejscu poprzednich: z 1522 r.  

i kolejnego z 1649 r.. We wnętrzu kościoła par. św. Jadwigi znaj. się  neogot. ołt. gł. oraz 

późnogot. chrzcielnica z XVI w. Ponadto na uwagę zasługuje boczny bar. ołt. p.w. Matki 

Boskiej Częstochowskiej, drewno polichromowane złocone, jak również krucyfiks. Na wieży 

kościoła zna. się zegar wyk. w 1938 r. przez Józefa Ambroziego z Tuszyna. Kościół  p.w. św. 

Jadwigi w Osjakowie to Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (Fot. 44) , erygowane przez IV 
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Ordynariusza Częstochowskiego Stanisława Nowaka 25 marca 1987 r. We wiosce zachowała 

się również synagoga.  

 

 
Fot. 43 Kościół p.w. św. Jadwigi w Osjakowie (Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej) 

Źródło: zbiory własne 

 

OSTRÓWEK, GMINA – poł. jest w pn. cz. pow. wieluńskiego. Gr. z gm.: Złoczew – na pn., 

(→) Konopnica i (→) Osjaków na wsch., (→) Czarnożyły i (→) Wieluń – na pd. i Lututów – 

na zach. Poł. jest w obrębie Niecki Sieradzkiej i posiada równinno-płaską rzeźbę terenu. Pod 

wzgl. podziału terytorialnego gm. składa się z 26 miejsc. wchodzących w skład 13 soł. Gm. 

Ostrówek ma pow. 101 km2. W 2014 r. liczyła 4539 osób (2312 kobiet i 2227 mężczyzn). Gm. 

Ostrówek jest najbardziej zaludnioną gm. w pow. Gęst. zaludnienia wynosi 132 os. na 1 km2. 

W niniejszej gm. występują gł. gleby  kompleksu żytniego słabego o niskiej kl. bon. . Na 

terenie gm. Ostrówek znaj. się cz. złoża węgla brunatnego o zas. ok. 490 mln ton. Złoże nosi 

nazwę „Złoczew” i zlokalizowane jest kilka km na pn. od Ostrówka (na pograniczu 

powiatów wieluńskiego i sieradzkiego). Eksploatację złoża wstępnie planuje się na l. 2025-

2045. W gm. występują stawy rybne i rekreacyjne. Obszar ten char. się dużą lesistością. 

Występują tu liczne stanowiska arch. (kurhany). W gm. Ostrówek zarejestrowanych jest 107 

podm. gosp. Najbardziej rozwiniętym przem. jest przem. drzewny. Na terenie gm. istnieje  

5 szkół podst. i 1 przedszkole.  
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Mapa 17 Gmina Ostrówek. Źródło: opracowanie własne 

 

OSTRÓWEK, MIEJSCOWOŚĆ - wieś soł., siedziba gm. Ostrówek, w odległ. 15 km na pn. 

od stolicy powiatu – Wielunia. Do 1953 r. miejsc. była siedzibą gm. Skrzynno. W l. 1975-

1998 miejsc. należała adm. do woj. sieradzkiego. Po raz pierwszy nazwa wsi poj. się w źr. 

pisanych jako Ostrow w 1446 r. kiedy to wymieniono Jana O. żonatego z wdową po Piotrze  

z Osjakowa. Krótkie wzm. poj. się również w XVI stuleciu. Prawdop. było to gniazdo 

rodzinne familii Ostrowskich, pieczętującej się herbem Gryf. W 1608 r. zapisana została 

nowa, zachowana do dziś nazwa wsi. W II poł. XVII w. Ostrówek przeszedł w ręce Saryusz 

Tarnowskich z Kliczkowa, z którymi należy łączyć m.in. stwierdzone podczas badań arch. 

relikty otoczonej fosą siedziby na kopcu. Zachowany do dzisiaj bud. dworu wzn. został 

najprawdopodobniej w 1925 r. z inicjatywy ówczesnego wł. majątku Antoniego 

Tarnowskiego. Pow. wsi wynosi 779,99 ha. W Ostrówku znaj. się park z XIX w. o pow. 8,21 

ha, cment. ewangelicko-augsburski z przeł. XVIII i XIX w., pomnik ku czci mieszkańców 

gm. Ostrówek, poległych podczas woj. polsko-bolszewickiej oraz II woj. św., oraz zespół 

kościoła par. p.w. Trójcy Przenajświętszej – kościół mur. z 1933 r. Z obiektów przyr.  

w Ostrówku znaj. się pomnik przyr. – Lipa drobnolistna o ob. 500. Oprócz tego znaj. się tu 

Urząd Gminy, Ośr. Zdrowia, szkoła podst., gim., kościół par., poczta, Gm. Ośr. Kult, przy 

którym działa zał. w 1877 r. Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy”, Kapela Podwórkowa i 

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny, bank, przystanek PKS, oraz Gm. Bibl. Publ. 
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Fot. 44 Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku 

Źródło: zbiory własne 

 

OŻARÓW – wieś soł. w gm. Mokrsko, oddalona od (→) Wielunia 12 km w kierunku pd.-

zach., poł. na malowniczych pagórkach będących cz. Wyż. Wieluńskiej, o wys. ponad 265 m 

n.p.m. w najwyższych pkt., nazywanych (→) „Wzgórzami Ożarowskimi”. Ożarów jako wieś 

pow. prawdop. w XIV w., a jego nazwa wiąże się z gosp. wypaleniskową, gdyż ożarami 

zwano właśnie miejsca po wypalonej pod osadnictwo puszczy. Pierwsza poświadczona wzm. 

o wsi Ożarów, który był wł. książęcą poch. z 1381 r. Wsią szlachecką stał się w II poł. XV w.  

Ożarów kupił Władysław Bartochowski ok. 1740 r. i to jemu przypisuje się inicjatywę bud. 

dworu, co dokumentuje zachowane rzeźbienie na belce stropowej jadalni, mówiące o dacie 

bud. dworu 1757 oraz litery L.R. – pierwsza odpowiadająca imieniu Władysława (łac. 

Ladislaus), druga - nazwie herbu Rola. W późn. okr. obiekt przechodził z rąk do rąk by po II 

woj. św. stać się wł. państwa. Przez obrzeża wsi Ożarów płynie na dł. 5,6 km rzeczka Ożarka. 

Poł. są nad nią stawy hodowlane, oddzielone zielonymi groblami, z pachnącym tatarakiem  

i unoszącym się na wodzie „białym grzebieniem”. Stawy, których jest 6 i zbiornik wodny 

„glinianka” o gł. 12 m otoczone są lasem. W zbiornikach pływają szczupaki, karpie, płocie, 

liny, leszcze, okonie, sumy, nawet raki i małże, co świadczy o czystości wody. Lasy  

w Ożarowie raz ze stawami zajmują obszar 911,5 ha. Największą atrakcją Ożarowa jest 

modrzewiowy bar. dwór otoczony parkiem należący do najcenniejszych rezydencji 

szlacheckich w Polsce. Jego archit. została oparta o późnobar. zał. bud. dworskiego. Ma 

konstrukcję zrębową wyk. z bali osadzonych na kamienno-ceglanym fundamencie. Plan 

dworu tworzy prostokąt, do którego przylegają na rogach cztery alkierze nie wychodzące 
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poza lico elewacji. Dwór jest zwieńczony łamanym dachem krytym gontem. W klasycznym 

inspirowanym kult. szlachecką wnętrzu mieści się salon, buduar, alkowa, pokój myśliwski, 

gabinet i jadalnia. Na osiemnastowieczny zespół dworsko-parkowy w Ożarowie składa się 

oprócz opisanego dworu – park (4,37 ha) z wieloma cennymi pomnikami przyr. (dęby), altana 

i baszta widokowa. Obecnie dworek odrestaurowany w l. 70. XX w. mieści filię Muzeum 

Ziemi Wieluńskiej – Muzeum Wnętrz Dworskich. Wyposażenie dworku nie jest oryginalne – 

większość mebli, książki, ceramika etc., sprowadzone zostały z innych (często nie 

istniejących) siedzib szlacheckich Ziemi Wieluńskiej. W stylowym salonie zachował się 

kominek z późnobar. zwieńczeniem oraz drewn. podłoga  intarsjowanym wzorem 

tablicowym, rzadko spotykana w takich rezydencjach. W dworze odbywają się koncerty 

fortepianowe, recitale, wieczory autorskie, aukcje dzieł sztuki i lekcje muzealne. Organiz. są 

również konferencje naukowe. Warto również zwiedzić kościół p.w. św. Marii Magdaleny  

z okr. międzywojennego, w którym znaj. się zabyt. ambona z XV w. z wyposażenia zburzonej 

w 1939 r. kolegiaty w Wieluniu. 
 

 
Fot. 45 Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie 

Źródło: zbiory własne 

 
P 
 
PĄTNÓW, GMINA – poł. w pd.-zach. cz. pow. wieluńskiego na Wyż. Wieluńskiej (zob. 

Wieluńska, wyż.). Gm. stanowi 12% pow. pow. wieluńskiego i sąsiaduje z następującymi 

gm.: Działoszyn (pow. pajęczański), Lipie (woj. śląskie, pow. kłobucki), Praszka, Rudniki 

(woj. opolskie, pow. oleski), (→) Mokrsko, (→) Wieluń i (→) Wierzchlas (pow. wieluński). 
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Na gm. składa się 12 soł.: Bieniec, (→) Dzietrzniki, Grabowa, (→) Grębień, Józefów, Kałuże, 

(→) Kamionka, Kluski, Pątnów, (→) Popowice, Załęcze Małe i Załęcze Wielkie. 60% pow. 

gm. należy do Wyż. Krakowsko – Częstochowsko – Wieluńskiej a pozostała cz. to tereny 

płasko – równinne. Pd.-wsch. cz. gm. wchodzi w obszar (→) Załęczańskiego Parku Krajobr., 

w gr. którego znaj. się dolina rz. Warty oraz wnętrze Wielkiego Łuku Warty. Gm. Pątnów jest 

typowo rolniczą gm. Jej pow. wynosi 114,3 km2 i zamieszkuje ją ok. 6563 os (stan na 

31.10.2015 r.). Gęst. zaludnienia zatem wynosi 57 os/km2.  

 

 
Mapa 18 Gmina Pątnów. Źródło: opracowanie własne 

 

PĄTNÓW, MIEJSCOWOŚĆ – wieś soł., siedziba gm., poł. w odległ. 10 km na pd. od 

Wielunia. Pierwsza wzm. o Pątnowie poch.  z 1399 r. W 1412 r. wieś była wł. królewską,  

a w 1450 r. przeszła w prywatne ręce. W 1564 r. miejsc. należała do starostwa wieluńskiego. 

Przez wiele l. Pątnów związany był z rodziną Budziwojów. W obrębie wsi istniała osada 

młyńska. Pod koniec XVIII w. wzn. pałac Ernesta Wolfganda von Rotricha und Tracha. 

Pozostałością po dawnym zał. dworskim jest park z przeł. XVIII i XIX w. Na terenie parku 

znaj. się pomniki przyr.: brzoza brodawkowata (ob. 270 cm), lipy szerokolistne, dęby 

szypułkowe (o ob. 290, 340 i 370 cm) i jesion wyniosły (o ob. 330 cm). We wiosce znaj. się 

mur. kościół p.w. św. Jana Ewangelisty zbud. w l. 1917-27 na miejscu drewn. wzn. w XV w. 

Niestety kościół drewn. dotrwał do I woj. św. a następnie pod koniec z powodu zniszczeń 

został rozebrany. Na uwagę w kościele zasługuje XVIII w. krucyfiks znaj. się na tęczowej 

belce, oraz chrzcielnica z XVIII w. Przed kościołem w Pątnowie mieści się również warta 
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uwagi czworoboczna kapliczka z rzeźbą Chrystusa. W Pątnowie możemy również wsiąść do 

pociągu na stacji kolejowej i udać się do Wielunia bądź do Tarnowskich Gór.  

PISKORNIK – wieś w gm. Ostrówek, należy do soł. (→) Dębiec. Powierzchnia wioski 

wynosi 160,55 ha. Nazwa wsi poch. od gat. ryb – piskorza, który znaj. się w rozlewisku 

wodnym otoczonym łąką i lasem poł. na zach. od wsi.  

POPOWICE – wieś w gm. (→)Pątnów, poł. w odległ. 10 km na pd. od Wielunia.  

W średniow. należała do kolegiaty rudzko-wieluńskiej. Pierwsze pisane wzm. o niej poch. 

z XIII w. Na cment. przykościelnym pochowany został jeden z bohaterów powieści 

Gąsiorowskiego Huragan – Maciej Żubr. Mogiła nie zachowała się do dzisiejszych czasów. 

Akt zgonu znaj. się w księgach par. Kadłub. Podczas II woj. św. Popowice zostały spalone 

przez żołnierzy niemieckich. Pośrodku wsi stoi drewn. kościółek filialny typu wieluńskiego 

p.w. Wszystkich Świętych – Sanktuariu  Matki Bożej Miłosierdzia (Fot. 46). Zbud. ok. 1520 

r. bez użycia gwoździ, konstrukcji zrębowej, z zewn. oszalowany, rozbud. w XVIII w. 

(wieża). Nawa prostokątna z węższym prezb. zamkniętym wielobocznie. Dach kryty gontem, 

wspólny dla nawy i prezb., bardzo wys., dwuspadowy, dołem rozpłaszczony. Wieżyczka ma 

sygnaturę blaszaną. Nad prezb. szer. okap, wsparty na rzeźbionych kroksztynach. Wieża 

dzwonna, konstrukcji słupowej, nie sięga kalenicy dachu. We wnętrzu zachował się cenny, 

ren. ołt. gł. z XVI w. z posągami św. oraz obrazem Matki Boskiej Bolesnej, namalowany w 

XIX w. w stylu szkoły włoskiej. Warto również zwrócić uwagę na ozdobne okucia drzwi, 

kraty oraz tzw. napoleońską kłódkę. Na belce tęczowej krucyfiks z XVII w.  

 

 
Fot. 46 Drewniany kościółek filialny typu wieluńskiego p.w. Wszystkich Świętych  

będący Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Popowicach 
Źródło: zbiory własne 
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PROSNA – rz., pierwszy dopływ Warty, płynie przez Wyż. Woźnicko-Wieluńską i Nizinę 

Środkowopolską. Jej dł. wynosi 217 km, pow. dorzecza 4925 km2. Źr. rz. Prosny znaj. się na 

wys. ok. 260 m n.p.m. na obszarze Progu Woźnickiego, w ok. wsi Wolęcin, ok. 11 km na pn.-

wsch. od Olesna (woj. opolskie). Prosna w górnym biegu płynie na pn. Obniżeniem Liswarty-

Prosny, a następnie przez Wysoczyznę Wieruszowską i Kotlinę Grabowską. Rz. ma wąskie 

koryto a jej dolina jest wąska i bezleśna. Tworzy mniejsze i większe łuki oraz liczne zakola. 

W rejonie Kalisza rz. Prosna rozdziela się na 3 koryta (2 naturalne i Kanał Rypinkowski). 

Prosna od Kalisza płynie w dolinie szer. do 2 km, przez Równinę Rychwalską na pn.-zach. 

Kierunek ten rz. utrzymuje prawie do ujścia. Śr. spadek doliny w górnym biegu 4,0‰,  

w dolnym 0,3‰. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody 5,0 m. Ważniejsze dopływy: 

Prątwa, Pomianka, Niesób, Smolnica, Ołobok, Ner, Struga Węglewska, Łużyca, Swędrnia. 

Ważniejsze miejsc. nad rz. Prosną: Gorzów Śląski, Praszka (woj. opolskie), Bolesławiec, 

Wieruszów, Mirków, Wyszanów, Węglewice (pow. wieruszowski, woj. łódzkie), 

Bobrowniki, Grabów nad Prosną, Ołobok, Kalisz, Brudzewek, Chocz, Żerniki, Ruda 

Komorska (woj. wielkopolskie). W pow. wieluńskim rz. przepływa przez gm. (→)Skomlin,  

w miejsc. Zadole na pd. od Skomlina.  

PRZEŁOM KRZECZOWSKI – odc. „Wielkiego Łuku Warty” rozciągający się od Ogrobla 

(mała osada niedaleko Przywozu) do Krzeczowa. Warta przebija się tu przez polodowcowe 

osady tworzące bardzo głębokie przeł. o stromych skarpach.  

PRZEŁOMU KRZECZOWSKIEGO SZLAK – szlak żółty (czerwony), rowerowy, o dł. 

20,5 km. Ozn. również symbolem EWI 5. Trasa przebiega: Kamion - Jesiona – Krzeczów – 

most na rzece Warcie – Więcławy – Kamion – Trakt Kamieński – Ogroblejska Droga – 

Ogroble – Przywóz – Toporów – Kamion. Szlak ma kształt wydłużonej ósemki i jest 

niezwykle urokliwy, ciekawy krajoznawczo. Można spotkać na trasie obiekty bud. 

mieszkalnego – zabyt. chałupy wąsko-frontowe, ciekawe drewn. kapliczki.  

PRZEŁOMU WARTY PRZEZ WYŻYNĘ WIELUŃSKĄ SZLAK – szlak żółty, pieszy,  

o dł. 22 km. Przebiega od Działoszyna przez Lisowice – Bobrowniki – Ogroble – Kamion aż 

do Krzeczowa. Szlak przebiega przez obszar Załęczańskiego Parku Krajobr.  

PRZYWÓZ – wieś w gm. Wierzchlas, poł. w odległ. 15 km na pd.-wsch. od Wielunia.  

W 1458 r. stanowiła wł. Wiktora z (→)Mierzyc. Na skraju miejsc. znaj. się stanowiska arch. – 

osada kult. przeworskiej z III-IV w., oraz kurhany książęce kult. przeworskiej z II-III w. n.e. 

Trafić do nich można udając się za znakami szlaku tur. czarnego wiodącego od Bieńca do 

(→)Przywozu. Obok kurhanów wybud. kamienną tablicę, która objaśnia plan i przekrój 
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grobów. Na terenie osady odkopano ślady bud. mieszkalnych (chat), dymarek, naczynia 

ceramiczne lepione ręcznie i toczone na kole. Znaleziono również srebrny denar Faustyny 

Starszej, żony cesarza Antonina Piusa. Jeden z kurhanów, prócz szczątków mężczyzny – 

wodza plemiennego – zawierał naczynia poch. rzymskiego oraz złotą i srebrną biżuterię.  

 

 
Fot. 47 Jeden z Kurhanów Książęcych w Przywozie 

Źródło: zbiory własne 

 

PYSZNA – rz. swoje źr. ma w pobliżu Czastar (pow. wieruszowski), na terenie Wysoczyzny 

Wieruszowskiej. Rz. Pyszna jest prawobrzeżnym dopływem (→)Oleśnicy. Liczy ok. 30 km 

dł. W gr. pow. wieluńskiego Pyszna przepływa przez gm.: Biała, Czarnożyły Wieluń  

i Ostrówek. Do rz. Pysznej wpływają: Kanał Krzyworzecki, Struga Wieluńska, Kanał 

Olewiński oraz inne mniejsze cieki bez nazw. Pierwotne nazwy rz. Pysznej to: w 1450: Ruda, 

w 1545: Piskal, w 1784: Pichna, Pisa, Pisia, w 1874: Pisna. Pyszna została uregulowana  

w II poł. l.70. XX w. Obecnie toczy silnie zanieczyszczone wody, o IV–V kl. czystości. 

Stanowi gł. ciek wodny dla gm. (→)Wieluń i (→)Biała, gdzie przepływa gł. przez tereny 

rolnicze (grunty orne i podmokłe łąki).  
 

R 
 

RACZYN – wieś w gm. Czarnożyły, poł. w odległ. 5 km na pn. od Wielunia. Pocz. wsi 

sięgają prawdop. XII w. Pierwsza wzm. o miejsc. występuje w akcie konfederacji szlachty 

wielkopolskiej z 1352 r. jako "Boguslaus de Raczeno" W dok. Warcisława, księcia 
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szczecińskiego z 1390 r. występuje jako świadek "Mathia de Raczyn", którego poch.  

z wieluńskiego jest bezsporne. Najstarsza wzm. o młynie w Raczynie poch. z 1462 r., którego 

wł. był Jan Piskul, młynarz z Raczyna. Był to młyn korzeczny o jednym kole. Znaj. się na rz. 

noszącej w źr. nazwę Ruda. Rz. ta znana była również jako Piskol, a obecnie nosi nazwę (→) 

rz. Pyszna. Par. Raczyn powstała przed 1459 r. od 1460 r. Obecny kościół drewn. p.w. św. 

Tekli, zrębowy, wzn. został na pocz. XVII w., powiększony w 1938 r. W kościele znaj. się 

trzy bar. ołt. – gł. poch. z XVIII w. z rzeźbami św. Królewicza Kazimierza i zakonnika i dwa 

boczne – św. Krzyża i św. Józefa z Dzieciątkiem. W kościele na belce tęczowej umieszczony 

jest krucyfiks z XVIII w. Obok kościoła stoi dzwonnica z przeł. XVIII - XIX w. Kościół par. 

w Raczynie jest wpisany w rejestr zabyt. woj. sieradzkiego. W dn. 6 maja 2001 r. świątynia 

została podniesiona do rangi sanktuarium bł. Ludwika Rocha Gietyngiera i bł. Marii Kanuty 

Chrobot. W Raczynie w 1896 r. ur. się bł. Maria Kanuta Chrobot, która została beatyfikowana 

przez papieża Jana Pawła II 5 maja 2000 r. Obecnie we wsi znaj. się oddział przedszkolny 

szkoły podst. w (→) Łagiewnikach, sklepy oraz dom ludowo - strażacki wybud. w 1973 r. 
 
 

 
Fot. 48 Drewniany kościół p.w. św. Tekli w Raczynie  

(widok z przodu, w tle dzwonnica) 
Źródło: zbiory własne 
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Fot. 49 Drewniany kościół p.w. św. Tekli w Raczynie 

Źródło: zbiory własne 

 

RUDA – wieś w gm. Wieluń, poł. w odległ. 3 km na pd.-wsch. od Wielunia. Pierwsza osada 

ludzka na terenie Rudy istniała już prawdop. w okr. neolitu (2500-1700 l. p.n.e.). O miejskim 

char. Rudy wspomina Kronika Wielkopolska oraz Jan Długosz. Świadczą też o nim 

występujące w l. 1264-66 wzm. o rudzkim wójcie Fryderyku. Nazwa Ruda poch. od bogatych 

darniowych złóż rudy żelaza, które wydobywano w średniow. metodą duklową na bagnistych 

łąkach wokół osady. Kuźnice żelazne istniały tu w XVI w. Wioska swój rozwój zawdzięczała 

poł. przy szlaku morawsko-kujawskim, łączącym Morawy z Pomorzem, Gdańskiem i Prusami 

oraz połączenie ze Śląskiem Opolskim i Małopolską. Pod koniec XIII w. Ruda utraciła rolę 

ośr. gosp. i polit., poprzez pow. Wielunia. W l. 1419-20 przeniesiono do Wielunia siedzibę 

archidiakonatu i kolegium kanoników. Jedynym świadectwem najstarszej hist. Rudy jest 

kościół św. Wojciecha, ufundowany przez Piotra Dudina w 1142 r. Mimo przebudowań 

przetrwało w nim wiele fragmentów rom. Jet to bud. orientowana na rzucie prostokąta, 

jednonawowa z wielobocznie zamkniętym prezb. W odsłoniętej spod tynku w 1910 r. ścianie 

widoczne dwa obecnie zamurowane, rom. okienka. Nawa nakryta drewn. stropem. W prezb. 

żebrowane sklepienie got. W ołt. gł. późnogot. tryptyk. W kościele znaj. się również 

chrzcielnica got. z XIV w. Na pd. od kościoła mieści się folwark wraz z zał. parkowo-

ogrodowym i pałacem z 1851 r. wzn. przez Emanuela Taczanowskiego. Pałac to bud. 

dwukondygnacyjny, zbud. na planie wydłużonego prostokąta, z bocznymi ryzalitami  

i gankiem kolumnowym na osi fasady. Z bud. gosp. zachowała się oficyna z 1855 r., 

wozownia z magazynami, spichlerz, kuchnia letnia oraz oryginalna brama wjazdowa. Pałac 

otoczony jest resztkami zał. ogrodowego. Z dawnego drzewostanu przetrwały pomniki przyr. 
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tj.: 2 dęby szypułkowe (490 i 310 cm) oraz cis. W 1948 r. podczas prac ziemnych  

w podwórzu majątku znaleziono garnek gliniany wypełniony srebrnymi siekańcami o wadze 

7 kg. Skarb poch. z XI w. Obecnie mieści się Agencja Własności Rolnej.  

RUDLICE – wieś soł. w g. Ostrówek, poł. w odległ. 1 km na wsch. od Ostrówka. Nazwa wsi 

Rudlice poj. się po raz pierwszy w źr. pisanych z 1416 r. jako Ruda Rudlicza. Rudlice w XV . 

należały do rodziny Zajączków. Pow. wsi Rudlice łącznie z wsią (→) Jackowskie wynosi 

730, 48 ha. Wieś pełni f. rolniczą, jest tu sklep, przystanek PKS. Nazwa wsi może wywodzić 

się od pierwotnej nazwy rz. Ruda tędy przepływającej (Pysznej). 

RYCHŁOCICE – wieś w gm. Konopnica (zob. Konopnica, gm.), poł. na pn. od Konopnicy, 

w odległ. 27 km na pn.-wsch. od Wielunia. Miejsc. znana od 1415 r. Dawniej posiadłość 

szlachecka, na pocz. XV w. dziedzictwo rodu Szczawińskich, którzy ufundowali pierwszy 

kościół w 1445 r. jako filię kościoła par. w Brzykowie. Kościół ten p.w. Zwiastowania NMP 

spalił się 24 lipca 1751 r. Następny drewn. kościół (Fot.50) w 1770 r. ufundował miejscowy 

dziedzic Aleksander Trepka. Kryty gontem, z wyposażeniem późnobar. Obok świątyni znaj. 

się drewn. dzwonnica konstrukcji słupowej. W pobliżu kościoła znaj. się klas. dwór zbud. 

wzn. w l. 1820-30 przez rodzinę Nekandów-Trepków, dobrze utrzymany. Do niedawna był 

siedzibą dyrekcji PGR-u. Przebudowany po 1960 r. Obecnie wł. prywatna. W otoczeniu znaj. 

się park, z pomnikami przyr.: cis pospolity, topole czarne, tulipanowiec. W R. znaj. się 

również zespół folwarczny z przeł. XVIII i XIX w., który był cz. należącą do dworu, a na 

który składają się: stajnie, spichlerz, gorzelnia, dom gorzelanego, obora.  

 

 
Fot. 50 Kościół p.w. Zwiastowania NMP w Rychłocicach 

Źródło: zbiory własne 
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RYCHŁOWICE – wieś w gm. Wieluń, poł. w odległ. 4 km na pd. od Wielunia, przy dawnej 

„drodze krakowskiej” łączącej Kraków z Sieradzem przez Wieluń. Wieś znana od 1429 r. 

(Wojciech z Rychłowic), również jako Richlouicze, Rychlowycze. W l. 1439-59 wymieniany 

jest Albert z Rychłowic, w 1459 r. Dzierżek i Mikołaj. Kolejnymi wł. byli Bartosz 

Wyszembork (1467) i Rychłowscy (w 1552 r. wieś należała do 7 przedstawicieli tej rodziny). 

W 1520 r. wieś należała do par. Ruda; wymienia się tu wówczas 3 folwarki. Pod koniec XIX 

w. istniał tu wiatrak, który f. do l. 30-tych XX w. Obecnie nie ma po nim śladu.  

W Rychłowicach f. obecnie tartak P. Witkowskich (Fot.51) - firma rodzinna pow. w 1982r. 

Tartak Witkowscy posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji zleceń obiektów (Fot.52) 

o najróżniejszym przeznaczeniu i wielkości: od skrzynek, budek lęgowych dla ptaków 

poprzez specjalistyczne opakowania drewn.: skrzynie oraz palety ładunków nietypowych 

wysyłanych droga lądową, morską i lotniczą do wszystkich krajów św., poprzez konstrukcje 

drewn., a nawet elem. archit. sakralnej (np. drewn. wieże kościelne), małej archit. oraz repliki 

dużych jednostek pływających (szkuty, galary itp.). We wiosce znaj. się również stadnina 

koni „Wzgórze koni”, która leży na (→) Łódzkim Szlaku Konnym.  

 

 
Fot. 51 Tartak Państwa Witkowskich w Rychłowicach 

Źródło: https://plus.google.com/photos 
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Fot. 52 Tartak Państwa Witkowskich - wyroby 

Źródło: https://plus.google.com/photos 

 

S 
 

SKOMLIN, GMINA – poł. w pd.-zach. cz. pow. wieluńskiego. Gr. z gm. (→) Biała na pn.,  

z gm. (→) Wieluń na pn.-wsch., z gm. (→)  Mokrsko od wsch., od zach. z gm. Łubnice 

należącą do pow. wieruszowskiego, a także z gm. Praszka i gm. Gorzów Śląski od pd. 

należącymi do pow. oleskiego i kluczborskiego, woj. opolskiego. Pn. cz. gm. leży na 

Wysoczyźnie Wieruszowskiej, natomiast pd. cz. zalicza się do Wyż. Krakowsko-

Częstochowsko-Wieluńskiej. Od pd. Skomlin przez (→) rz. Prosnę gr. ze Śląskiem Opolskim. 

Pod wzgl. podziału terytorialnego gm. składa się z 18 miejsc., które tworzą 11 soł.: Skomlin I 

i II, Wróblew, Wichernik. Zbęk, Toplin, Brzeziny, Bojanów, Klasak Duży, Walenczyzna, 

Maręże. Gm. Skomlin ma pow. 55 km2. Liczba ludn. wynosi 3426 os (stan na 2014 r.) co 

sprawia, że gęst. zaludnienia w gm. wynosi 62 os/km2. Na terenie gm. mieści się 13 

pomników przyr. Na terenie gm. Skomlin znaj. się również Obszar Chronionego Krajobr. 

doliny rz. Prosny.  
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Mapa 19 Gmina Skomlin Źródło: opracowanie własne 

 

SKOMLIN, MIEJSCOWOŚĆ – wieś soł., siedziba gm. Skomlin. Najstarsza inf. pisana 

poch. z 1210 r., kiedy to Władysław Odonic nadał wieś Zscomelin klasztorowi cysterek  

w Łubnicach. Nazwa Skomlin prawdop. poch. od gwarowego „skomioł” i ozn. pokruszoną 

słomę lub odpadki. Nazwa „Skomlin” poj. się po raz pierwszy w 1245 r. na dok. bp. Pełki,  

w którym to Wierzbięta i Racława, wdowa po kasztelanie krakowskim Klemensie, zrzekają 

się praw do wsi. W Skomlinie znaj. się drewn., bar. kościół p.w. św. Filipa i Jakuba z 1740 r. 

konstrukcji zrębowej z beczkowatym sklepieniem. Nawa na rzucie prostokąta. Na ścianach  

i sklepieniu bogata polichromia z 1776 r. ze scenami z życia apostołów oraz różnymi typami 

szlachty doby saskiej, wyk. przez malarza K. Więckowskiego. Zespół bar. ołt. o bogatej 

dekoracji figuralnej; ambona i chrzcielnica w stylu rok. Oprócz drewn. kościółka, Skomlin 

może poszczycić się okazałym drewn. dwukondygnacyjnym spichlerzem o konstrukcji 

zrębowej z 1777 r. (Fot. 54 i Fot 55) W l. 1950-51 wyremontowana, pokryta gontem 

(poprzednio dachówka cementowa). We wiosce możemy podziwiać również dzwonnicę mur. 

z 1836 r., neogot. kaplicę cment. p.w. św. Barbary z XVIII w. oraz pomniki przyr.: sosnę 

wejmutkę, lipy drobnolistne (510 i 452 cm), klony zwyczajne, kasztanowiec, wiązy 

szypułkowe. Drzewa o ob. pow. 200 cm można spotkać w parku przy Zespole Szkół oraz przy 

kościele.  
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Fot. 53 Kościół p.w. św. Filipa i Jakuba z 1740 r. w Skomlinie 

Źródło: zbiory własne 

 
 

 

 
Fot. 54 Zabytkowy spichlerz z 1777 r w Skomlinie (widok z przodu) 

Źródło: zbiory własne 
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Fot. 55 Zabytkowy spichlerz z 1777 roku w Skomlinie (widok z boku) 

źródło: zbiory własne 

 

SKRZYNNO – wieś soł. w gm. Ostrówek, poł. w odległ. 3,2 km na pd.-wsch. od Ostrówka. 

Nazwa wsi Skrzynno w źr. pisanych poj. się po raz pierwszy w 1380 r. jako Sczrin. W 1413 r.  

nazwa zmieniła formę na Sczrinno. W 1552 r. wieś była w posiadaniu rodziny Skrzyńskich. 

W Skrzynnie niegdyś był młyn oraz wiatrak, jednakże po zabyt. obiektach nic nie pozostało. 

We wiosce znaj. się szkoła podst., remiza OSP, przystanek PKS i 3 sklepy. Nazwa wsi może 

poch. od nazwiska wł. wsi – Skrzyńskich. 

STAROPOLE – wieś w gm. Ostrówek, poł. w odległ. 5 km na zach. od Ostrówka. Nazwa  

w źr. poj. się po raz pierwszy w 1847 r. jako folwark Staropole. Pow. wsi wynosi 134,19 ha. 

W 1943-44 r. Staropole było siedzibą Inspektoratu Sieradzko – Wieluńskiego Armii 

Krajowej.  

STAW- wieś w gm. Czarnożyły, poł. w odległ. ok 7 km na pn. od Wielunia. Najwcześniejsza 

wzm. o Stawie poch. z 2 czerwca 1377 r., kiedy to w gronie świadków dok. Władysława 

Opolczyka odnotowany został dziedzic tej wsi imieniem Jasiek. Wieś w źr. często określana 

była jako Staw Duży. W XVI w wł. Stawu była rodzina Stawskich. Relikty dworu istnieją  

w formie szczątkowej na kopcu w pradolinie (→) rz. Pysznej. Na pn. od miejsc. znaj. się 

grodzisko wpisane do rejestru zabyt. w woj. Pow. przypuszczalnie na przeł. XVIII/XIX w. 

Niewielki, dość dobrze zachowany i widoczny z mostu kopiec uważany był do niedawna za 

średniow. grodzisko stożkowate, a po weryfikacji uznano go za obiekt nowożytny. 

STROBIN – wieś w gm. Konopnica, poł. na pn.-wsch. od Wielunia, nad rz. (→)Wartą. 

Strobin to  niewielka, spokojna i niczym się nie wyróżniająca wieś nadwarciańska. Pierwsza 
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wzm. w źr. pisanych poch. z 1402 r, następna z 1417 r. Na tym terenie istniała bardzo dł. 

tradycja osadnicza sięgająca epoki kamienia. Ślady dawnego osadnictwa, dostrzegalne na 

pow. do dn. dzisiejszego, są badane przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W Strobinie wykryto 

istnienie osady kult. przeworskiej, którą zamieszkiwała ludn. zajmująca się rolnictwem  

i wytopem żelaza z rudy darniowej, ale także zajmowała się hodowlą i tkactwem. Trwała od 

II poł. I w. do końca II w. W czasie badań w 1965 r. prowadzonych przez Muzeum Ziemi 

Wieluńskiej i w l. 1974–86 przez Muzeum Arch. i Etnograficzne w Łodzi stwierdzono m.in. 

ślady po 10 chatach z paleniskami. Znaleziono również przedmioty z brązu (8 naszyjników,  

7 bransolet, 2 pierścionki, 18 zawieszek, 125 guzików i 2 sierpy). Z wału zachowały się 

kawałki spalonych pni drzew wraz z przepaloną gliną i kamieniami. Spalenie grodu nastąpiło 

przypuszczalnie pod koniec IV w. p.n.e., po czym przestał on f. 

STRUGI – wieś w gm. Wierzchlas, poł. w odległ. 10 km na pd.-wsch. od Wielunia Na 

zalesionym terenie poza wsią znaj. się stanowisko arch. – cment. kurhanowe kult. trzcinickiej 

z wczesnej epoki brązu. Dawne kurhany miały średnicę 12-15 m i wys. 1,2 m. W jednym  

z kurhanów odkryto trzy groby, jednakże oba zostały obrabowane i zniszczone.  
 

Ś 
 
ŚWIĘTEJ GENOWEFY GÓRA – ostaniec, pagórek meandrowy chroniony jako pomnik 

przyr. ze wzgl. na ciekawą geol. obiektu oraz cenne stanowisko wapieniolubnej oraz 

kserotermicznej roślinności. Wys. skały wapiennej to ok. 10 m. Ta największa wapienna skała 

znaj. się na terenie Załęczańskiego Parku Krajobr., na gr. pow. wieluńskiego i pow. 

pajęczańskiego. Wznosi się nad korytem rz. (→)Warty. Z jej szczytu, po przeciwnej str. rz. 

można dojrzeć porośnięte lasem wapienne wzgórze – „Góra Wapiennik” (zob. Wapiennik 

Góra), która wraz z „Górą św. Genowefy” tworzy char. skalną bramę. Te dwie góry wapienne 

niegdyś stanowiły jedną całość, jednakże ogromne ilości wód topniejących z lądolodu 

przebiły je na dwie cz. Góra św. Genowefy swym wyglądem przypomina trupią czaszkę, 

czym od wieków inspiruje okoliczną ludność do tworzenia licznych legend. Pomnik ten 

stanowi również niezwykły pkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę parku.  
 

T 
 
TOPORÓW – wieś soł. w gm. Wierzchlas, poł. w odległ. ok. 15 km na pd.-wsch. od 

Wielunia, nad rz. Wartą, oddzielona mostem na rzece od (→)Kamionu. Arch. ujawnili tu 
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ślady osady z IV-V w. Odkryto kilkadziesiąt jam mieszkalnych w rodzaju kurnych chałup. 

Znaleziono narzędzia tj. radlice, sierpy, motyki, żarna rotacyjne. Wieś pierwotnie nosiła 

nazwę Zdrganie. Pierwsza wzm. o niej poch. z 1386 r. Jej obecna nazwa wiąże się z wł.  

o nazwisku Toporczyk i sięga XV w. Przed 1464 r. Toporów otrzymał prawa miejskie, 

jednakże na przeł. XVII i XVIII w. utracił je. Pod koniec XVI w. Toporów został wykupiony 

przez kapitułę gnieźnieńską. Na rozdrożu w pobliżu mostu stoi współczesny kościół p.w. św. 

Franciszka z Asyżu, w którym umieszczony jest obraz Jerzego Dudy-Gracz. Obraz ma pow. 

25m2, na którą składa się sześć płócien zestawionych ze sobą. Obraz nosi nazwę 

„Przemienienie Pańskie” i został namalowany w 1995 r. W par. również znaj. się po 

konserwacji predella z Kamionu, cenny zabyt. got.-ren. malarstwa tablicowego. Predella ma 

formę wydłużonej skrzyni o profilowanych krawędziach.  

 

 
Fot. 56 Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu w Toporowie 

Źródło: http://www.wierzchlas.pl 
 

 
Fot. 57 Obraz Przemienienie Pańskie nad ołtarzem w kościele w Toporowie 

Źródło: http://www.turystyka.wielun.pl/ 
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W 
 
WAPIENNIK GÓRA – jest to ostaniec wapienny, który wraz z (→)Górą św. Genowefy 

tworzył skalną bramę w dawniejszych czasach. Znaj. się w Załęczańskim Parku Krajobr., na 

gr. pow. wieluńskiego. Niewielki kamieniołom przy tej górze pokazuje profil geol. wapieni  

z górnej jury.  

WARTA – trzecia co do wielkości rz. w Polsce, gł. prawy dopływ Odry. Jest największą rz. 

w regionie łódzkim. Całkowita jej dł. to 808 km (na terenie woj. łódzkiego płynie na odc. ok. 

215 km), źr. znaj. się na Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej w ok. Zawiercia (Kromołów), do 

Odry uchodzi w ok. Kostrzyna. Warta jest rz. nie uregulowaną na większej cz. swej dł.  

W dolnym biegu, na obszarze Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej czy Toruńsko-

Eberswaldzkiej, tworzy szer. doliny. W górnym biegu, na kilku odc., wcinając się w podłoże 

tworzy głębokie przeł. Trzy najbardziej malownicze – Przeł. Działoszyński, (→)Załęczański 

Łuk Warty oraz Przeł. Krzeczowski znaj. się w pd.-zach. cz. woj. łódzkiego, na terenie pow. 

wieluńskiego i pow. pajęczańskiego. Po przystąpieniu Polski do UE na jednym z tych 

obszarów utw. obszar Natura 2000 „Załęczański Łuk Warty”. Wzdłuż Warty znaj. się wiele 

drewn. zabyt. młynów. Tylko w gr. pow. wieluńskiego jest ich 5. Gr. woj. łódzkiego ze 

śląskim i wielkopolskim w wielu miejscach pokrywa się z biegiem Warty. Większymi 

dopływami Warty w gr. adm. woj. łódzkiego są: lewobrzeżny – (→)Prosna, prawobrzeżne – 

Widawka i Ner. W świadomości Polek i Polaków Warta jest od wielu pokoleń związana 

z naszym krajem. Śpiewamy o niej w hymnie narodowym: „Przejdziem Wisłę, przejdziem 

Wartę, będziem Polakami”. 

WĘŻNICA - niewielka rz. mającą swoje źr. na pn. od Siemkowic (pow. pajęczański). Jest 

prawobrzeżnym dopływem (→) Warty. Przepływa przez obszar Kotliny Szczercowskiej  

i uchodzi do Warty na pd.-zach. od (→) Strobina. Prowadzi swoje wody w naturalnym 

korycie, które porasta bujna roślinność. Naturalny odc. rz. w gm. (→) Konopnica i (→) 

Osjaków został objęty ochroną w formie użytku ekologicznego. 

WIDORADZ – wieś w gm. Wieluń, poł. 3km na wsch. od Wielunia. W dolinie małej rz. 

(dopływ rz. Pysznej) znaj. się tajemnicze wały nazywane przez miejscową ludn. „kółkiem”, 

„zamczyskiem”. Zarośnięte, niewysokie wzn. jest pozostałością średniow. grodu. Obiekt 

określany jest jako grodzisko pierścieniowate z czterema wałami. Podczas badań arch. 

odkryto tu m.in. groty bełtów, noże, klucze z, podkowy, srebrnego obola z czasów Henryka I 

Schmiedefelda, znaczną ilość fragmentów ceramiki – wszystko gł. z XIII i XIV w.   
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WIELGIE – wieś soł. w gm. Ostrówek, poł. w odległ. 6 km na wsch. od Ostrówka. Nazwa 

wsi Wielgie w źr. pisanych po raz pierwszy poj. się w 1410 r. jako Welke, Vyelkye. W XV – 

XVI w. nazywała się Wielkie. Późn. zmieniono na nazwę Wielgie. We wsi znaj. zabyt. 

spichlerz z XIX w., dwór z XIX w., który niegdyś był wł. K. Fiszera – prawnuk generała 

Stanisława Fiszera (Fischera), szefa sztabu armii Księstwa Warszawskiego. Rodzina 

Fischerów poch. w Wielkopolski, ze spolszczonej rodziny niemieckiej herbu Tarczała. 

Podczas okupacji K. Fischer nie chciał podpisać tzw. volkslisty i został z majątku usunięty. 

Obecnie dwór jest wł. prywatną. Został odremontowany i prezentuje się ładnie. Z obiektów 

przyr. w Wielgiem znaj. się 4 pomniki przyr. – 2 graby zwyczajne (o ob. 360 i 270 cm) oraz  

2 dęby szypułkowe (o ob. 520 i 350 cm). We wiosce znaj. się również szkoła podst., OSP, 

poczta i przystanek PKS.  

 

 
Fot. 58 Dwór z XIX w. w Wielgiem. Posiadłość prywatna 

Źródło: zbiory własne 

 

WIELKIEGO ŁUKU WARTY SZLAK KAJAKOWY – 58-km. odc. wodny, prowadzący 

od Działoszyna (pow. pajęczański) do Konopnicy. Na szlaku jest 38 miejsc wodowania, oraz 

36 obiektów noclegowych.  Na szlaku są trzy niewielkie progi, które da się bez trudu 

przepłynąć. Jedynie w Kamionie trzeba przenieść kajak kilka metrów, bo półmetrowe 

spiętrzenie za mostem uniemożliwia spływ.  

WIELUŃ, GMINA – poł. w w pd.-zach. cz. woj. łódzkiego, w cz. środk. pow. wieluńskiego. 

Gm. leży na pograniczu mezoregionów fizycznogeograficznych: Wyż. Wieluńskiej (pd.  

i środk. cz, gm.) wchodzącej w skład Wyż. Śląsko-Krakowskiej oraz Wysoczyzny 

Złoczewskiej (cz.pn.-zach. gm.) i Kotliny Szczercowskiej (cz. pn.-wsch.) należących do 
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Niziny Południowowielkopolskiej. Sąsiaduje z gm. tj.: na pn.- z gm. Czarnożyły i gm. 

Ostrówek, na pn.-zach. – z gm. Biała, na zach. – z gm. Mokrsko i gm. Skomlin, na pn.-wsch. 

– z gm. Osjaków, na pd.-wsch. – z gm. Wierzchlas i na pd. – z gm. Pątnów.  Gm. obejmuje 

miasto Wieluń i 20 soł.: Bieniądzice, Borowiec, Dąbrowa, (→) Gaszyn, Jodłowiec, 

(→)Kadłub, (→) Kurów, Małyszyn, (→) Masłowice, Niedzielsko, Nowy Świat, Olewin, 

(→)Ruda, (→) Rychłowice, Sieniec, Srebrnica-Piaski, Starzenice, Turów, Urbanice  

i Widoradz. Gm. ma pow. 131 km2, liczba ludn. wynosi 32191 os (16791 kobiet i 15400 

mężczyzn), co ozn., że gęst. zaludnienia wynosi 246 os/km2.  

 

 
Ryc. 6 Herb Powiatu Wieluńskiego 

Źródło: https://commons.wikimedia.org 

 

WIELUŃ, MIEJSCOWOŚĆ – siedziba pow. wieluńskiego, poł. na Wyż. Wieluńskiej,  

w pd.-zach. cz. woj. łódzkiego, na hist. pograniczu Śląska, Małopolski i Mazowsza. Wieluń 

jest miastem z ponad 700-letnią hist. W przeszłości był siedzibą kasztelani, stolicą księstwa 

wieluńskiego i stołecznym miastem ziemi wieluńskiej. Legenda odnosi pow. miasta do 1217 

r., a jego zał. przypisuje się księciu wielkopolskiemu Władysławowi Odonicowi. Znaleziska 

arch. wskazują, że osadnictwo tego miejsca sięga 2500 l. p.n.e. Wieluń uzyskał prawa 

miejskie w 1283 r. Rozwojowi miasta sprzyjało dogodne poł. przy szlakach handlowych.  

W okr. rozbicia dzielnicowego (1138-1320) rozwój Wielunia uległ zahamowaniu. Dopiero 

przyłączenie ziemi wieluńskiej do korony przez Władysława Łokietka, wzbudziło miasto do 

rozwoju. Kazimierz Wielki otoczył miasto murami miejskimi, wałami i fosa. Wzniósł mur. 

zamek obronny. Podczas panowania Kazimierza Wielkiego ostatecznie ukszt. się układ 

przestrzenny miasta, opartego na planie wrzeciona o dłuższej osi wsch.-zach. Po śmierci 

Kazimierza Wielkiego, Wieluń przeszedł w posiadanie Władysława Opolczyka. Miasto stało 
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się wtedy stolicą księstwa wieluńskiego. Władysław Opolczyk zał. w Wieluniu mennicę i bił 

srebrne denary wieluńskie – na rewersie uwieczniono basztę i napis „moneta welunes” (zob. 

rozdział 4.1: Wiadomości ogólne – hist. i osadnictwo). Wieluń stał się poważnym ośr. 

sukiennictwa oraz handlu kamieniami młyńskimi i wyrobami introligatorskimi. Jednakże woj. 

śląskie i najazdy szwedzkie zniszczyły miasto. Prusacy rozebrali zamek, a na jego 

fundamentach wybud. klas. pałac, będący obecnie siedzibą starostwa pow. Po 1815 r. miasto 

zaczęło się podnosić i nastąpił systematyczny rozwój. W l. 20. XIX w. w mieście pow. 

manufaktura, wzn. szpital, synagogę. Jednakże 1 września 1939 r. Wieluń otrzymał 

największy cios. W wyniku nalotu niemieckiego lotnictwa, już w pierwszych minutach II woj. 

św. miasto stało się wielkim gruzowiskiem. Prawie 75% zabud. uległo zburzeniu i spaleniu, 

oraz ponad 1000 os. poniosło śmierć. Wieluń został wyzwolony 19 stycznia 1945 r. I od tego 

czasu systematycznie się rozwija. Z ośr. rolniczo-handlowego, miasto przekształciło się w ośr. 

produkcji przem. (zob. rozdział 4.1: Wiadomości ogólne – gosp.). W Wieluniu znaj. się wiele 

miejsc, które warto zwiedzić. W sercu miasta mieści się malowniczy prostokątny rynek,  

z którego narożników wychodzą dwie prostopadłe do siebie ul. Przy rynku znaj. się 

fundamenty kolegiaty św. Michała Archanioła i Nawiedzenia N.M.P z XII w. – miejsce 

pochówku rodziców Jana Długosza. W Wieluniu można zob. fragmenty średniow. fortyfikacji 

miejskiej z basztami – „Męczarnia” (zrekonstruowana i odbud., w czerwcu 2014 r. otwarta  

i udostępniona do zwiedzania od 26 kwietnia do 31 października po wcześniejszym 

umówieniu telefonicznym lub bezpośrednio w Muzeum Ziemi Wieluńskiej ul. Narutowicza 

13, zwiedzanie jest bezpłatne), oraz „Swawola” (fragment baszty z niewielkim odc. murów 

obronnych – z łamanego kamienia wapiennego, przy ul. Palestranckiej). Fragment średniow. 

murów obronnych w postaci got. wieży Bramy Krakowskiej możemy zob. udając się do 

ratusza, który należy do najoryginalniejszych w kraju. Wieża połączona jest z młodszym klas. 

gmachem z jedną bryłę. Brama zbud. z kamienia wapiennego i cegły, w dolnej partii na rzucie 

kwadratu, na górze ośmioboczna, zwieńczona wieżą zegarową. W Wieluniu znaj. się wiele 

zabyt. kościółków. Najstarszym zabyt. miasta jest po augustiański klasztor i kościół Bożego 

Ciała z XIV w., mieszczący się przy ul. Augustiańskiej. Jest to bud. got. z cechami bar., 

jednonawowa, z fasadą zach. ujętą 2 niskimi basztami. W kościele, który jest Sanktuarium 

Matki Boskiej Pocieszenia można zob. cenne obrazy – „Madonna” z XVI w. oraz „Grosz 

Czynszowy” szkoły Tycjana. Kolejnym kościołem, jest kościół św. Mikołaja przy ul. 

Częstochowskiej. Kościół przylega do klasztory popaulińskiego z XVII w. (obecnie 

bernardynek). Kościół mur., orientowany, bar.- got.. Z elem. got. – podparte szkarpami prezb. 

i portale; elem. bar. – ołt. i drewn. ławy. W kościele można podziwiać również ren. 
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polichromię w chórze kościelnym wkomponowana w ażurowe rok. motywy dekoracyjne. 

Następnym ciekawym obiektem jest pobernardyński zespół klasztorny, zbud. na pocz. XVII 

w. Dwieście l. późn. kościół kupiła Gm. Ewangelicka. W klasztorze belgijski przem. Karl 

Neuville umieścił  manufakturę sukna. Po czym, podczas II woj. św. urządzono w nim kino,  

a późn. stolarnię. Obecnie po przebudowie, siedzibę w dawnym klasztorze ma Muzeum Ziemi 

Wieluńskiej. W Muzeum możemy zwiedzić dział arch., etnografii, oraz hist. Do Muzeum 

należy Baszta „Męczarnia”, wiatrak Koźlak w (→)Kocilewie i Muzeum Wnętrz Dworskich  

w (→)Ożarowie. Innym kościołem, który warto zwiedzić jest popijarski kościół św. Józefa 

Oblubieńca N.M.P z XVIII w. na ul. Barycz. Jest najmłodszą świątynią w obrębie miasta. Jest 

to bud. późnobar. z dwuwieżową fasadą. Niegdyś mieściła się tu Szkoła Pow. Z pn. linią 

murów obronnych, przy ul. Reformackiej, w XVII w. został wzn. klasztor i kościół 

Zwiastowania N.M.P. Jest to świątynia bar., z rok. wyposażeniem i polichromiami na 

sklepieniu. Pow. Wieluński bogaty jest w drewn. kościółki – możemy te piękne bud. 

podziwiać w (→)Grębieniu, (→)Popowicach, (→)Kadłubie, (→)Gaszynie, (→)Łaszewie, 

(→)Naramicach, (→)Raczynie, (→)Wiktorowie, (→)Łagiewnikach, (→)Skomlinie, ale 

również w Wieluniu znaj. się taki kościółek. Mieści się on w pd.-zach. cz. miasta, przy ul. 

Joanny Żubr. Kościół p.w. św. Barbary Dziewicy i Męczennicy wzn. w 1515 r., miał chronić 

przed zarazą. W XIX w. zniszczone drewn. ściany zastąpiono mur. pozostawiając oryginalne, 

węższe od nawy i zamknięte wielobocznie prezb. konstrukcji zrębowej. W l. 70. XX w. 

kościół gruntownie odrestaurowano. W 2003 r. rozpoczęto bud. większego kościoła 

przylegającego do jednej ze ścian starego kościółka. W Wieluniu  w l. 1912-2004 f. 

cukrownia „Wieluń”. Hala i bud. adm. cukrowni objęte są opieką konserwatorską, ale nieujęte 

w rejestrze zabyt. Bud. byłej cukrowni znaj. się przy ul. Długosza. W takim samym stylu 

archit. zbud. został młyn „Amerykanka”. Jest to najcenniejszy wieluński obiekt 

postindustrialny. Młyn wzn. przy dawnej ul. Rudzkiej (obecna 18 stycznia) uruchomiony 

został w 1927 r. Działał do l. 90. XX w. Obecnie trwają prace remontowe. Obiekt zostanie 

zaadaptowany na mieszkania o wys. standardzie i galerię. W mieście możemy również zob. 

wiele pomników – pomnik militarnego wysiłku, czyli ludzie z betonu, Pomnik Bohaterów 

Powstania Styczniowego, Pomnik Jana Pawła II, Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego, oraz 

Pomnik „Wieczna Miłość” (stworzony przez Wojciecha Siudmaka – twórcę Św. Projektu 

Pokoju). W Wieluniu oprócz atrakcji kult. znaj. się również tereny przyr. tj. Park Miejski im. 

Żwirki i Wigury, Lasek Miejski, oraz Ogród Botaniczny. Przez pow. wieluński przebiega 25 

szlaków tur.. Są to szlaki wodne (kajakowe), konne, rowerowe i piesze.  
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Fot. 59 Kościół Bożego Ciała z XIV wieku.  

Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia 
Źródło: http://bankzdjec.net/wielun.php 

 

 
 

 
Fot. 60  Baszta "Męczarnia" z fragmentem murów obronnych 

Źródło: zbiory własne 
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Fot. 61 Kościół p.w. św. Barbary Dziewicy i Męczennicy w Wieluniu  

Źródło: zbiory własne 

 

WIELUŃSKA WYŻYNA – mezoregion fizycznogeograficzny w pd. Polsce. Rozciąga się 

pomiędzy Wieluniem a Częstochową. Jego pow. wynosi 1443 km2. Poł. na wys. od 220 do 

280 m n.p.m. Zbud. jest z wapieni górnej jury, a także ze skał jury środk. i górnego triasu. 

Char. dla tego obszaru są formy krasowe występujące w dp. cz. pow. wieluńskiego na terenie 

(→)Załęczańskiego Parku Krajobr. Wyż. przecinają doliny rzeczne – gł. dolina rz. Warty, ale 

także Liswarty i jej  dopływów.  Na Wyż. występuje wiele obiektów przyr. nieożywionej – 

formy terenu oraz różne rodzaje skał i skamieniałości. Można podziwiać liczne ostańce: Góra 

Zelce, (→)św. Genowefy, Buki, Draby. Podłoże wapienne i warstwy wodonośne osadów 

czwartorzędowych powodują wypływy wody (źr.: Granatowe, Św. Floriana, Objawienie). 

Char. jest różnorodność odsłonięć skał osadowych. Jedynie w ok. (→)Widoradza (na wsch. 

od Wielunia) występują iły z triasu. Pozostałe miejsca wyż. związane są ze skałami 

jurajskimi. Są skoncentrowane na dwóch obszarach. Pierwszy to ok. Wielunia, gdzie 

występują piaskowce i zlepieńce (Olewin), iły, piaskowce i sferosyderyty (ze 

skamieniałościami małżów, belemnitów, amonitów w dawnej cegielni w Krzyworzece), 

wapienie piaszczyste (kamieniołom w Wieluniu). Drugi obszar to ok. Działoszyna (pow. 

Pajęczański), gdzie występują gł. wapienie. Lokalny wapień wykorzystuje się w przem.  

WIELUŃSKI SZLAK ROWEROWY EWI 1 (WIELUŃ – OŻARÓW) – szlak rowerowy 

ozn. kolorem zielonym, o dł. 29,8 km. Trasa przebiega: Wieluń – Ruda – Rychłocice (tartak) 

– Kadłub – Popowice – Józefów – Ożarów – Krzyworzeka – Chotów – Turów – Wieluń.  
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WIELUŃSKI SZLAK ROWEROWY EWI 2 (WIERZCHLAS – OSJAKÓW) – szlak 

rowerowy ozn. kolorem zielonym o dł. 44,9 km. Trasa przebiega: Wierzchlas –Jodłowiec – 

Józefinę – Nową Wieś – Raduczyce – Szyszczynę – Starą Wieś – Podkochlew – Łykowe 

młyn – Kraszkowice – Przycłapy – Ruda – Wierzchlas.  

WIELUŃSKI SZLAK ROWEROWY EWI 3 (KONOPNICA – OSJAKÓW) – szlak 

rowerowy, koloru zielonego, o dł. 43,1 km. Trasa przebiega : Konopnica – Kolonia Strobin – 

Lesisko kurhany – Osjaków – Dębina – Walków – Bębnów – Dymek – Szynkielów – 

Sobkowizna – Rychłocice – Wrońsko – Piaski – Kolonia Kamyk – Konopnica. 

WIELUŃSKI SZLAK ROWEROWY EWI 4 (OŻARÓW – SKOMLIN) – szlak 

rowerowy, zielony, o dł. 36,9 km. Przebieg trasy: Ożarów (dwór) – Banasie-Słoniny – 

Słoniny – Motyl – Wróblew – Grześlaki – Toplin – Skomlin kościół – Wichernik – Mokrsko 

– Komorniki – Psiuchy – Ożarów. 

WIELUŃSKI SZLAK ROWEROWY EWI 8 (GRĘBIEŃ – BIENIEC) – szlak rowerowy, 

czarny, o dł. 11,7 km. Trasa przebiega: Józefów – Grębień – Popowice – Pątnów (kościół) – 

Kolonia Bieniec (przejazd kolejowy) – Struga Łaszewska – Bieniec.  

WIELUŃSKI SZLAK ROWEROWY EWI 12 (ŚWIĄTKOWICE – MŁYNISKO) – 

szlak rowerowy, zielony, o dł. 21 km. Przebieg trasy: Świątkowice – Łagiewniki (kościół) – 

Kurów – Piaski – Młynisko – Krzyż.   

WIELUŃSKI SZLAK ROWEROWY EWI 13 (ŁAGIEWNIKI – CZARNOŻYŁY) – 

szlak rowerowy, czarny, o dł. 4 km. Przebiega od Łagiewnik do Czarnożył.  

WIERZCHLAS, GMINA – poł. w pd.-wsch. cz. pow. wieluńskiego, na Wyż. Wieluńskiej 

(zob. Wieluńska wyż.). Gr. z gm.: Działoszyn, Siemkowice (pow. pajęczański), Wieluń, 

(→)Osjaków i (→)Pątnów (pow. wieluński). Pow. gm. wynosi 119 km2, zamieszkuje ją 6700 

mieszkańców. Gęst. zaludnienia wynosi 56 os/km2. Pod wzgl. pow. jest to największa gm.  

w pow. wieluńskim. Gm. Wierzchlas utw. pod koniec 1973 r. W jej skład wchodzi 15 soł.: 

Wierzchlas A i B, (→)Kraszkowice, (→)Kochlew, Broników, (→)Krzeczów, Przycłapy, 

(→)Mierzyce, (→)Toporów, (→)Kamion, Strugi, Jajczaki, (→)Łaszew A i B, Łaszew 

Rządowy i (→)Przywóz. Wiele obiektów na terenie gm. umieszczonych jest w rejestrze 

konserwatora zabyt., np. kapliczka w Kamionie, Młyn w Kochlewie, kościół w Łaszewie. 

Obiekty chronione na terenie gm. Wierzchlas to 2 użytki ekologiczne, 12 pomników przyr., 

oraz (→)Załęczański Park Krajobr., który zajmuje 73% terenu gm. Wierzchlas. Wsch. cz. 

obszaru gm. znaj. się także w zasięgu Obszaru Natura 2000. Przez gm. przebiegają szlaki tur. 
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pisze, rowerowe i wodny – Szlak Przeł. Krzeczowskiego, Szlak „Załęczańskim Łukiem 

Warty”, Szlak Wierzchlas – Osjaków, Szlak Przeł. Warty przez Wyż. Wieluńską, Szlak 

Kurhanów Książęcych, Szlak Jury Wieluńskiej, oraz szlak kajakowy.  

 
 

 
Mapa 20 Gmina Wierzchlas. Źródło: opracowanie własne 

 

WIERZCHLAS, MIEJSCOWOŚĆ – wieś poł. w odległ. 8 km na wsch. od Wielunia, 

siedziba gm. Wierzchlas. Pierwsza wzm. o Wierzchlesie (lokowanym na prawie niemieckim  

i odnotowanym w źr. m.in. jako: Virchlesch, Wuschlas, Virchlas, Wyerzchlaz, Wirzlass), 

poch. z 1323 r. Dwa w. później, w 1520 r. pow. tu parafia p.w. św. Mikołaja.  Mur. kościół 

par. p.w. św. Mikołaja został przebudowany w 1760 r., następnie w 1873 i 1914 r. Świątynia 

jest orientowana. Do kwadratowej nawy przylegają od zach. – kruchta, od pn. –kaplica. 

Kościół ma wyposażenie późnobar. Poch. z II poł. XVIII w. W prezb. znaj. się archit. ołt. gł. 

W jego centralnej cz. wisi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Ołt. boczny l. z obrazem 

Serca Jezusowego, prawy w obrazem św. Józefa opiekuna. W kościele znajduje się również 

drewn. ambona, późnogot. chrzcielnica w typie kielichowym poch. z XV w. o czaszy 

zdobionej reliefem o motywie roślinno-geometrycznym.  

WIKTORÓW – wieś w gm. Biała, poł. w pobliżu pocz. biegu (→) rz. Oleśnicy, l. dopływu 

Warty. Od pocz. swego istnienia nosi nazwę Wiktorów. Nazwa ta zapewne poch. od imienia 

szlachcica Wiktora Biernackiego, który w w. XV zbud. tutaj dworek. Wł. dworku zbud. tu 

również w XVI w. kościół modrzewiowy. Kościół śś. Zygmunta Króla i Walentego jest 

przykł. kościoła w stylu wieluńskim i znaj. się w pobliżu trasy (→) szlaku bursztynowego. 

Został zbud. w I poł. XVI w. przez szlachcica Wiktora Biernackiego herbu Jastrzębiec. 
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Uważa się, że to właśnie od jego imienia poch. nazwa miejsc. Kościół o konstrukcji zrębowej 

został zbud. w całości z drewna modrzewiowego zaś wys. dach został pokryty gontem. W tym 

samym w. dziedzic dworu Marcin Zaręba dobudował dwa boczne ołt.: p.w. Męki Pańskiej z l. 

i Zwiastowania z prawej str. Kościół był konsekrowany w 1625 r. przez bp Adama Górskiego. 

W kościele obchodzono 3 odpusty: św. Walentego 14 lutego, św. Mateusza 21 września oraz 

św. Zygmunta 2 maja. Przez wiele l. odpusty te były gorliwie respektowane. Jednak z czasem 

tradycji zaprzestano i obchodzić zaczęto jedynie odpust 2 maja. Zrabowany podczas II Woj. 

Św. kościół zaczął popadać w ruinę. Dlatego też w l. 80. XX w. podjęto decyzję o odnowienia 

zabyt. od podst. Po zakończeniu prac został poświęcony przez bp Stanisława Nowaka dn. 16 

maja 1986 r. Kościół posiadał niegdyś wiele reliktów religijnych. Niestety niektóre z nich, np. 

dzwon Zygmunta z okr. zał. kościoła uległy zniszczeniu bądź zagrabieniu podczas II Woj. 

Św. Dziś można jeszcze podziwiać kamienną chrzcielnicę z XVI w., bar. obrazy, ludową 

rzeźbę Chrystusa ukrzyżowanego oraz obraz "Madonny z Dzieciątkiem" namalowany ok. 

1470 r. przez Jana z Nysy. 

 

 
Mapa 21 Kościół śś. Zygmunta Króla i Walentego w Wiktorowie 

źródło: zbiory własne 

 

WOLA RUDLICKA – wieś soł. w gm. Ostrówek, poł. w odległ. 3 km na pn. od Ostrówka. 

W centr. wsi znaj. się remiza OSP. Nazwa wsi poj. się w dok. pisanych po raz pierwszy  

w 1733 r. Pow. wynosi 566, 24 ha. We wsi znaj. się oprócz OSP, sklep i przystanek PKS.  
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WRONIA WODA – jest to użytek ekologiczny, młody, odc. meander rz. Warty, malownicze 

starorzecze z cennym siedliskiem ptaków i innych zwierząt wodnych. Doskonałe miejsce do 

fotografowania wielu rzadkich gat. ptaków.  

WZGÓRZA OŻAROWSKIE - Zespół Przyr.-Krajobr. poł. w gm. Mokrsko. Utw. w 1998 r.. 

Zespół Przyr.-Krajobr. Wzgórza Ożarowskie ma pow. 628 ha i chroni krajobr. kult. Wzgórz 

Ożarowskich leżących na pn. krańcach Wyż. Wieluńskiej. Pagórki ożarowskie obejmują 

obszar w rejonie wsi: (→) Krzyworzeka, (→) Ożarów, Zmyślona. Są one jednoznaczną 

dominantą krajobr., będąc wygodnymi pkt. widokowymi, pozwalającymi na ogarnięcie 

wzrokiem, terenu niemal całej gm. z 1323 r. Inf. o par. Wierzchlas poch. z 1460 r. Kościół 

spłonął w 1603 r. i w niedługim czasie został odbud. Mur. ceglano-kamienny kościół par. p.w. 

św. Mikołaja został przebudowany w 1760r., a następnie ozdobiony wewn. w 1873 r.  

i odnowiony w 1914 r. W środk. znaj. się rok. ołt. z II poł. XVIII w., drewn. ambona bar.  

z XVIII w., chrzcielnica późnogot. Na zewn. przy kościele w obrębie dawnego cment. znaj. 

się wolnostojąca mur. dzwonnica z XIX w. o formie arkadowo przeprutej ściany zwieńczonej 

trójkątnym szczytem.  

 

Z 
 
ZAŁĘCZAŃSKI ŁUK WARTY – obszar poł. w gm. Wierzchlas i gm. Pątnów (pow. 

wieluński) oraz w gm. Działoszyn (pow. pajęczański) o pow. 9317,2 ha. Teren ten jest 

specjalnym obszarem ochrony siedlisk NATURA 2000. Obejmuje ok. 40 km łuk Warty 

między Lisowicami (pow. pajęczański) a Kochlewem i jest zarazem najbardziej na pn. 

wysuniętym fragmentem Jury Polskiej. Pomiędzy dobrze wykształconymi formami 

plejstoceńskimi jak morenowe pagóry, piaszczyste równiny czy sandry występują liczne 

utwory krasowe. Najliczniejsze i szczególnie atrakcyjne są jaskinie (znaj. się w pow. 

pajęczańskim na wsch. od (→)Góry św. Genowefy i (→)Góry Wapiennik), źr. oraz skałki. 

Osią ostoi jest dolina rz. Warty, która wcina się głęboko w wapienne podłoże tworząc char. 

przeł.: Działoszyński i Krzeczowski, w których miejscowe wys. wzgl. wynoszą ok. 50 m. Na 

terenie ZŁW występuje 13 rodzajów siedlisk, z których najistotniejsze i najlepiej rozwinięte 

są: jaskinie niedostępne do zwiedzania, ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, murawy 

kserotermiczne, ciepłolubne dąbrowy, starorzecza i naturalne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami roślin o liściach pływających lub zanurzonych, łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe oraz niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, a także podgórskie 
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i wyż. rumowiska wapienne. Chronione są tu nietoperze – nocek duży, wydry europejskie, 

minóg strumieniowy, boleń oraz piskorz. Ze wzgl. na swą dużą atrakcyjność obszar 

Załęczański Łuk Warty posiada liczne walory tur. i rekreacyjne. Po istniejących szlakach 

można prowadzić tur. pieszą, rowerową, a także konną. Przemieszczając się szlakami 

podziwiać można formy krasowe, piękne krajobr. i ciekawe pkt. widokowe, elem. przyr. 

żywej i nieożywionej w rezerwatach. W ostoi Załęczański Łuk Warty dobrze rozwinięta jest 

baza noclegowa dla turystów. Miejsca noclegowe można znaleźć w miejsc.: (→) Krzeczów, 

(→) Kamion, (→) Toporów, (→) Kępowizna, Załęcze Wielkie. 

ZAŁĘCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY – został powołany uchwałą Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Sieradzu z dn. 5 stycznia 1978 r. jako pierwszy w centr. Polsce. Teren 

parku leży w woj. łódzkim na obszarze gm.: (→)Wierzchlas, (→)Pątnów (pow. wieluński), 

Działoszyn (pow. pajęczański), gm. Lipie (woj. śląskie), oraz gm. Rudniki (woj. opolskie). 

Obszar parku zajmuje pn.-wsch. cz. Wyż. Wieluńskiej (zob. Wieluńska wyż.) będącej cz. 

Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej zwanej Jurą polską. W 1989 r. przeprowadzono korektę 

gr., powiększając park. Obecnie pow. parku wynosi 14,485 ha, a jego strefy ochronnej 12,328 

ha. Celem utw. parku była ochrona krajobr. jurajskiego Wyż. Wieluńskiej. W gr. parku znaj. 

się dolina rz. Warty od Lisowic do (→)Kochlewa oraz wnętrze wielkiego łuku tej rz. 40 km 

odc. Warty znaj. się w obrębie gr. ZPK, składa się z 3 fizjonomicznie oddzielnych 

fragmentów: Przeł. Działoszyńskiego, Załęczańskiego Łuku Warty i (→)Przeł. 

Krzeczowskiego. Flora Załęczańskiego Parku Krajobr. liczy prawie 770 gat. roślin 

naczyniowych, ok. 100 gat. mszaków i ok. 80 gat. porostów. Obecnie na terenie parku 

występuje 39 gat. roślin naczyniowych podlegających ochronie, w tym 25 jest pod ścisłą 

ochroną. O ścisłym związku z ZPK z Wyż. Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńską świadczy 

występowanie roślinności wapieniolubnej. Na ostańcach wapiennych – Górze św. Genowefy 

spotykamy rośliny char. dla muraw naskalnych, ale również wapieniolubne paprocie 

(zanokcica skalna, zanokcica murowa i paprotnica krucha). Inna roślinność występuje  

w Dolinie Warty, gdzie rośliny rosną na wilgotnych glebach mineralnych. Spotkamy tu: łąki 

trzęślicowe, zbiorowiska ziołoroślowe, zespoły turzycy dwustronnej i darniowej. Do ginących 

roślin wodnych należą zbiorowiska ramienic (glonów tworzących podwodne łąki). Wartym 

uwagi zbiorowiskiem jest zespół lilii wodnych. Ponad 50% pow. parku stanowią lasy. Są to 

gł. siedliska borowe na ubogim piaszczystym podłożu. Naturalny char. mają lasy łęgowe. 

Przy korycie rz. Warty możemy zob. wikliny nadrzeczne. Znajdziemy również łęgi 

wierzbowo-topolowe i ols porzeczkowy. Jeśli chodzi o florę Załęczańskiego Parku Krajobr. 
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można powiedzieć, że jest bardzo bogata. Występuje tu 400 gat. bezkręgowców, z czego 16 to 

gat. chronione a 22 znaj. się na krajowych czerwonych listach. Niezwykłe  bogactwo 

znajdziemy wśród owadów, gł. motyli i chrząszczy. Stwierdzono 60 gat. motyli i 30 gat. 

ślimaków. Obok pospolitych motyli, żyje na tym obszarze kilka rzadkich, zagrożonych gat. 

np. kraśniki: karyncki i zmienny. Najciekawszym ślimakiem jest wapieniolubny Pyramidula 

rupestris. Najlepiej poznaną grupą zwierząt są ryby. Badania ichtiofauny prowadzone od 

wielu l. potwierdzają, że Warta w obrębie „Wielkiego Łuku” posiada najbogatszy  

i najbardziej zróżnicowany rybostan. Wymienić tu możemy ryby rzadko spotykane tj.: brzana, 

świnka, kleń. Na terenie parku żyje dużo płazów i gadów. Występujące w ZPK płazy to: 

traszka grzebieniasta i zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, zielona 

i paskówka, rzekotka drzewna, oraz różne rodzaje żab: wodna, trawna, moczarowa, 

jeziorkowa. Gady reprezentują: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec i żmija 

zygzakowata. Obszar doliny Warty i Załęczańskiego Parku jest idealnym miejscem dla 

ptaków. Wymienić tu należy: nurogęś, gągoł-kaczka, łabędzie, łyska pospolita, kokoszka 

wodna, piskliwiec, bekas krzyk, zimorodek, pustułka, czy też dudek. Ogółem stwierdzono 

gniazdowanie ok. 120 gat. ptaków, co stanowi 55% awifauny lęgowej. Wśród ssaków 

największą uwagę skupiają nietoperze, których jest ok. 12 gat. Można tu wskazać nietoperze 

tj.: mroczek późny, gacek brunatny, borowiec wielki, nocek rudy, nocek Bechsteina, nocek 

łydkowłosy. Oprócz nietoperzy, na terenie parku krajobr. można spotkać ssaki nie 

wyróżniające się niczym szczególnym do obszarów przyległych. Można tu spotkać chomika 

europejskiego, bobry i wydry. W ZPK znaj. się wiele interesujących przyr. i poza przyr. 

atrakcji tur.. W krajobr. parku  występują ostańce, jaskinie, leje krasowe, pola lapiazowe. Na  

szczególną uwagę zasługują pulsujące źr. terasowe, zwane (→)Granatowymi źr. Inne atrakcje 

to (→) „Wronia Woda” – odcięty meander rz. Warty, Góra Św. Genowefy, kurhany książęce, 

liczne zabyt. drewn. młyny, jaskinie (poza terenem pow. wieluńskiego), czy też Źr. 

Objawienie (zob. Kępowizna).  

ZAŁĘCZAŃSKIM ŁUKIEM WARTY SZLAK – żółty (niebieski) szlak rowerowy o dł. 

25,6 km. Szlak ozn. symbolem EWI 6. Przebiega od Załęcza Wielkiego (Ośr. ZHP) przez 

Piaski – Bukowce – Wiesagi – Ogroble (most na Warcie) – Pustkowice – Łaszew – Bieniec – 

Kępowizna – Kałuże – Załęcze Wielkie. Szlak wiedzie najciekawszymi miejscami 

Załęczańskiego Parku Krajobr.  
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Mapa 22 Szlaki rowerowe na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego - Załęczańskim 
Łukiem Warty, Nadwarciańskich Krajobrazów, Przełomu Krzeczowskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szlaki rowerowe. przewodnik dydaktyczny, 2002 

 

ZAŁĘCZE WIELKIE – wieś poł. w gm. Pątnów, w odległ. 19 km na pd.-wsch. od 

Wielunia, przy rz. (→)Warcie, w (→)Załęczańskim Parku Krajobr. Pierwsza wzm. poch.  

z 1357 r. Dawna wieś leżała po przeciwnej str. Warty ale w II poł. XIX w. z uwagi na wylewy 

rz. przeniesiona została na drugi brzeg – w obecne miejsce. Po dawnej wsi zostało kilka 

zagród oraz cment. choleryczny. Na obszarze wsi znaj. się liczne ślady osadnictwa 

pradziejowego poch. w epoki kamienia.  
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5. Podsumowanie 
 
 

Powiat wieluński to teren, na którym powstaje coraz więcej ośrodków turystycznych, 

dzięki położeniu regionu wzdłuż rzeki Warty. Obszar posiada wspaniałe krajobrazy, wiele 

miejsc do aktywnego wypoczynku oraz wiele zabytków i atrakcji turystycznych.  

Celem pracy było przedstawienie w sposób poprawny merytorycznie, przejrzysty i 

czytelny informacji geograficzno-krajoznawczych z terenu powiatu wieluńskiego w postaci 

słownika.  

Słownik geograficzno-krajoznawczy powiatu wieluńskiego prezentuje 117 haseł 

ukazujących bogactwo regionu wieluńskiego w sposób alfabetyczny. Większość haseł 

posiada rozbudowaną treść ze względu na ogrom danych, zebranych podczas badań 

terenowych. Jednakże wiele miejscowości nie zostało opisanych w słowniku ze względu na 

brak informacji.  

Największe problemy sprawiło pozyskanie danych potrzebnych do stworzenia haseł 

geograficzno-krajoznawczych. Często urzędy gminne nie chciały udostępniać informacji o 

miejscowościach tworzących jednostkę administracyjną jaką jest gmina. Tłumaczono się 

brakiem archiwów. Problem sprawiało nawet podanie informacji, w którym roku dana 

wioska, miejscowość powstała. Oczywiście podczas badań terenowych i wywiadu 

środowiskowego znalazły się urzędy gminne, biblioteki oraz osoby, które bardzo chętnie 

próbowały pomóc autorce w pozyskaniu danych.  

Innym problemem było pozyskanie dokumentacji fotograficznej. Część zabytków i 

obiektów turystycznych położonych na terenie powiatu wieluńskiego znajduje się w miejscu 

trudnym do penetracji. Niektóre zabytki są własnością prywatną.  

Najtrudniejszą a zarazem najprzyjemniejszą częścią była praca kameralna. Stworzenie 

schematu przysporzyło autorce wiele problemów. Zamierzeniem było stworzenie czytelnego, 

przejrzystego i zrozumiałego słownika i uważam, że to się udało. 

Podsumowując należy zaznaczyć, że powiat wieluński to teren warty odwiedzenia. 

Władze powiatu starają się promować Wieluń i okolice w kraju i za granicą. Mimo tego, że 

część atrakcji to własności prywatne, które z powodu braku środków finansowych zostały 

sprzedane przez władze, to nadal można je podziwiać w krajobrazie.  
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Załęcze Wielkie, wieś, 162
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