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NA TROPACH KLASYCYZMU 
 
 
Prezentowany artykuł zawiera opis trzech tras wycieczek 

rowerowych, tematycznie zwi zanych z polskim dworem,  
z dworem w moim regionie. Ukazuj  one krajobrazy polskiej wsi, 
które ju  odeszły, a zwi zane były z wsi  folwarczn , wsi  
dziedzica, serwitutami gruntami chłopskimi. Temat u wiadamia 
nam rol , jak  odegrał polski dwór w gospodarce i  kulturze. 
 

 
 

Rys. 1. Trasy rowerowe  
ródło: opracowanie własne 

 

                                                           
* Dorota Stefa ska jest nauczycielem historii w Publicznym Gimnazjum w Szadku. 
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ladami Marii D browskiej po Szadku i okolicy 
 

Trasa rowerowa  nr 1 (długo  30 km): Szadek–Marcelin–Br dy–
Łobudzice–Janów–Wola Łobudzka–Piorunów–Szadek.   

 
Maria D browska, pisarka, autorka powie ci Noce i dnie 

st pała po szadkowskiej ziemi. Był to ju  kolejny wa ny go  w 
Szadku. Wcze niej go cił tutaj Kazimierz Wielki: „W roku 1370 
zwiedził Szadek, bo z tego miejsca w rod  po niedzieli Remniscere 
w obecno ci wi topełka – herbu Lis, wojewody – […], starosty  
[…], podkomorzego  […], podczaszego  […] darował przywilej na 
lokacj  Grójca Wielkiego w Sieradzkiem na prawie teuto skim”1.  

W szadkowskiej farze przebywał tak e Kazimierz 
Jagiello czyk w 1452 r., a syn jego, Jan Olbracht w 1493 r. 
zatwierdził nadane miastu przywileje królewskie.  

W Szadku na zebraniu przedwyborczym przebywał  premier 
Jan Olszewski, a 29 czerwca 2000 r. prezydent RP Aleksander 
Kwa niewski wraz z premierem Leszkiem Millerem. Go ciła tu 
równie  Maria D browska.  

Wycieczk  zaczynamy od stacji kolejowej PKP w Szadku, 
oddalonej od centrum miasta ok. 1,5 km. Tutejsza stacja kolejowa 
jest cz ci  składow  magistrali w glowej, ł cz cej l sk z 
Pomorzem, miasto Katowice z Gdyni . Wybudowana w latach 
trzydziestych  XX w. stanowiła okno na wiat dla  niewielkiego 
miasteczka o charakterze rolniczym. Przy jej budowie znale li 
prac  brukarze, rolnicy i bezrobotni.  

Na stacj  kolejow  w 1933 r. przyjechała Maria D browska. 
Przyjechała tu wozem z Woli Krokockiej z maj tku Ksawerego 
Niemyskiego. Asystowała przy odstawie zbo a. Po zako czeniu 
prac przeładunkowych, ju  w drodze powrotnej wst piła do 
gotyckiej wi tyni z 1335 r. w Szadku, która gromadzi wiele 
zabytków, np.: gotyck  monstrancj  ze złota, gotycka chrzcielnic  
ze scen  ukrzy owania, rze b  ucznia Wita Stwosza Piet , 
krucyfiks wykonany przez ucznia mistrza, tablice z relikwiami 
wi tych, tablice epitafijne i nagrobne z XVI i XVII w.,  

m.in. rodziny Wierzbowskich. 
                                                           
1 Zob. A. Parczewski, Monografia Szadku, Warszawa 1870. 
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Fot. 1. Stacja kolejowa w Szadku  
ródło: fotografia autorki 

 
Z zainteresowaniem pisarka obejrzała pó nogotyck  

dzwonnic  z w skimi otworami strzelniczymi. 
 

 
Fot. 2. Malowidło na cianie płd. ko cioła w Szadku   

ródło: fotografia autorki 
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Fot. 3. Malowidło cienne na filarze ko cioła w Szadku 

ródło: fotografia autorki 
 
Uwag  Marii D browskiej skupiły przede wszystkim  prace 

konserwatorów, w wyniku których odsłoni to spod tynku trzy 
warstwy pó nogotyckiej polichromii namalowanej w połowie  
XV w. przez Jana z Wrocławia. 

Z ko cioła udajemy si  na ulic  Prusinowsk  w kierunku 
wschodnim i pod amy do odległej o 10 km od miasta wsi Wola 
Łobudzka. Na ko cu ulicy Glinianki zatrzymujemy si  i ogl damy 
perspektyw  Szadku. 

Po drodze w odległo ci 2 km od Szadku zatrzymujemy si  w 
Lesie Miejskim przekazanym Szadkowi przez króla Zygmunta 
Augusta II w celu odbudowania zniszczonego licznymi po arami 
miasta. Na skraju lasu, ju  we wsi Tarnówka znajduje si  cmentarz 
poniemiecki z 1914 r. To lad operacji łódzkiej gen. Frommela z 
listopada i grudnia 1914 r., która wyparła Rosjan z Szadku i okolic. 

Drog  u low , zdala od ruchliwej trasy prowadz cej do 
Łodzi, jedziemy w ród zielonych ł k i pól przez wsie: Marcelin, 
Br dy, Łobudzice. Przy skrzy owaniu dróg na Lichaw  i 
Rzepiszew uwag  nasz  przykuwa niewielki ko ciółek, dzi  ko ciół 
rzymskokatolicki, ale wcze niej ewangelicki. Łobudzice to wie  
zamieszkała przed i w czasie drugiej wojny wiatowej przez 
ludno  pochodzenia niemieckiego. Około 100 m dalej przy drodze 
do wsi Rzepiszew zwiedzamy poniemiecki cmentarz, zarosły 
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licznymi krzewami i porastami. W 1991 r. prowadzone były tu 
prace ekshumacyjne ołnierzy z 1914 r. 

Przez wie  Janów zbli amy si  do wsi Wola Łobudzka. To 
ju  dziesi ty kilometr trasy. Nie zauwa amy adnej budowli, która 
przypominałaby nam klasycystyczny dworek, drewniany na 
podmurówce – dom Ksawerego Niemyskiego, dziedzica Woli 
Łobudzkiej. Widzimy tylko stawy rybne, powalone metrowej 
grubo ci drzewa. To pewnie pozostało ci po dawnym dworku.  

Po przeciwnej stronie widzimy betonowe silosy i 
pospółdzielcze zabudowania. A jak mówi  starsi mieszka cy dwór 
był otoczony stawami rybnymi, ogrodami, zabudowaniami 
gospodarczymi i polami w promieniu 3 km. Wła ciciel maj tku 
Woli Łobuckiej przebywał tutaj do pocz tku okupacji niemieckiej, 
wkrótce słuch o nim zagin ł. Po zako czeniu wojny zjawił si  tutaj 
jeszcze, ale tylko w celu spojrzenia na now  sytuacj  we wsi. Był 
przygn biony, na wojnie stracił jednego syna. 

W maj tku Wola Łobudzka pisarka młynkowała owies.  
W pa dzierniku 1933 r. w Dziennikach zanotowała: „Dzi  rano 
byłam przy drenowaniu podwórza, głównie o to drenowanie mi 
idzie, bo Bogumił ma drenowa  Serbinów.” 

Dzi  po maj tku Ksawerego Niemyskiego nie ma ladu. 
Został rozparcelowany w wyniku reformy rolnej 1945 r. na 
bezrolnych i małorolnych chłopów. Cze  gruntów przej ła 
spółdzielnia rolnicza. 

Po tych refleksyjnych uwagach skr camy przy przydro nym 
krzy u w prawo, opuszczamy gmin  Szadek i pod amy do 
Piorunowa, wsi poło onej niedaleko Kwiatkowic w gminie 
Wodzierady. Po 2,5 km odcinku drogi zauwa amy okazały, dobrze 
zachowany dwór w Piorunowie.  

Wła cicielami domu byli Lucjan i Barbara Niemyscy. Ojciec 
Lucjana, Leon był fabrykantem białoskórnikiem, zwi zanym z 
ruchem socjalistycznym. Przyja nił si  z towarzyszem ycia Marii 
D browskiej – Stanisławem Stempowskim – bibliotekarzem. 

Pisarka przebywała w Piorunowie w latach 1927–1939. 
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Fot. 4. Dwór w Piorunowie 

ródło: „Region to my”, 1999, nr 6 
 

W 1928 r. w Piorunowie M. D browska wraz ze swym 
przyjacielem sp dziła wi ta Bo ego Narodzenia: „Na wsi było 
przyjemnie, cały czas swoj  drog  pracowałam. Opracowałam tam 
czwart  redakcj  siedmiu rozdziałów mojej powie ci. Ale to ju  
chyba b dzie redakcj  ostateczn ”.  

Powie , nad któr  pisarka wówczas pracowała to oczywi cie 
Noce i dnie, któ  z nas nie pami ta sceny z filmu Noce i dnie, gdy 
Tolibowski w białym garniturze wchodzi do stawu, aby zerwa  
nenufary i ofiarowa  je Barbarze. Zapewne ta scena przyszła na 
my l pisarce w Piorunowie. Postanowili my dotrze  nad staw.  
Z tym był kłopot, bo metalowa brama była zamkni ta na ła cuch i 
kłódk . Zrobili my wywiad w przydro nym sklepie (w którym 
koledzy zrzucili si  na lody i napoje) i dowiedzieli my si , e klucz 
od pałacu dzier y gospodarz z nieopodal poło onego domku. Po 
licznych przekonywaniach otworzył nam bram  i weszli my na 
dziedziniec. Spacerkiem udali my si  nad staw, który jak przed laty 
ka dego lata pokrywa dywan kwitn cych nenufarów. 

W pa dzierniku 1939 r. D browska zanotowała: „Jestem od 
czterech dni w Piorunowie – cały dzie  na nogach, z panem 
Lucjanem je d  autem, które nauczyłam si  nawet prowadzi . 
Byłam przy odstawie owsa i nakładałam go do wagonów na stacji 
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kolejowej w Szadku. Kopałam z lud mi, a wła ciwie zbierałam 
buraki pastewne. Asystowałam przy sprzeda y ryb ze stawów i przy 
kupnie krowy”. 

Zastanowił nas fakt, dlaczego dwór w Woli Łobudzkiej 
znikn ł, a w Piorunowie ocalał. By  mo e był zbudowany z 
lepszych materiałów. Mo e dlatego te , e w okresie PRL był 
wykorzystany jako placówka  kolonijna KWMO w Sieradzu i z 
tego powodu był remontowany. 

Od kilku lat jest prywatn  własno ci . Miejmy nadziej , e 
posiadaj cy tak fascynuj c  przeszło  dwór znalazł gospodarnego 
wła ciciela. Nasza wycieczka osi gn ła swój cel. 

Pełni wra e  powracamy do szkoły. Swoimi wra eniami i 
wiadomo ciami dzielimy si  z pa stwem. Zapraszamy na 
wycieczk . W zdrowym ciele, zdrowy duch. Małe mo e by  
ciekawe. Tras  naszej wycieczki zdradzili my kolegom, 
nauczycielom i rodzicom. 

Celem wycieczki jest przetarcie trasy turystyczno-
krajobrazowej w taki sposób, aby tury ci rowerowi mogli poznawa  
walory regionu i ł czy  je z wybitn  postaci  polskiej literatury i 
zabytkami architektury dworskiej i sakralnej, ka dy zak tek ma 
swoj  specyfik , ma zabytki i ró norodn  przyrod . Mamy 
nadziej , e tury ci ch tnie j  zobacz  i zwiedz . 
                      

Tam gdzie kwitły nenufary 
Trasa rowerowa nr 2 (długo : 40 km): Szadek–Dziadkowice–
Przatów–Piaski–Wilamów–GórnaWola–Rzepiszew–Kolonia 
Rzepiszew–Marcelin–Wola Krokocka–Choszczewo–Prusinowice–
Grzybów–Szadek 
 
Dziadkowice. Dojazd do miejscowo ci Dziadkowice na trasie 
Szadek-Łask, dalej ok. 1,5 km w kierunku południowo-zachodnim 
poln  drog  prowadz c  do miejscowo ci Kolonia Ogrodzim. 

Pierwsza wzmianka w ródłach pisanych pojawia si  w 
zapisce s dowej z 1386 r., w której wymieniono nazw  wsi – 
„DZIATHCOUICZ”. Z 1421 r. pochodzi wzmianka o ówczesnym 
wła cicielu dóbr, których był „Pelka de Działkowice”. 
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Dalsze informacje pochodz  dopiero z pocz tku XX w., 
kiedy to wła cicielami maj tku była rodzina Hałaczkiewiczów. 
Kolejnym wła cicielem Dziadkowic był Władysław Makarczyk –
dziedzic pobliskiego Przatowa. Powierzchnia maj tku wynosiła 
wtedy 674 ha. W latach 1939–1945 maj tek znajdował  si  pod 
zarz dem niemieckim. W 1946 r. maj tek został przej ty przez 
Pa stwo na mocy „dekretu o reformie rolnej”. Do 1980 r. dwór 
wraz z otoczeniem dzier awiła Józefa Ciesielska, nast pnie obiekt 
zakupiony został przez Alfreda i Stanisław  Kukiełków. 

Dwór pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Po jego prawej 
stronie klasycystyczna, otynkowana kapliczka – odnowiona  
w 1993 r. W pobli u kapliczki k py lilaka. Na północ od kapliczki 
widoczny jest, niszczej cy budynek gospodarczy (pozostało  po 
zabudowaniach 1943 r.). 

Dwór jest budynkiem murowanym z cegły na zaprawie 
wapiennej, otynkowany. Budowany na rzucie prostok ta, 
dwutraktowy, parterowy, podpiwniczony, kryty wysokim dachem 
naczółkowym. Od frontu ganek wsparty na dwóch kolumnach, 
z trójk tnym frontonem. W tympanonie „oko opatrzno ci” z 
motywem liry w centrum. W okresie powojennym cz ciowo 
przebudowano wn trze, wymieniono stolark  i pokrycie dachu. W 
chwili obecnej budynek jest w znacznym stopniu zniszczony. 
W bezpo rednim otoczeniu dworu kilka starych drzew oraz 
zdziczałe zaro la krzewów. 

W południowo-wschodnim naro niku dawnego parku 
zachowała si  grupa starodrzewu z dominuj cym d bem. Północno-
zachodnim naro nik parku zajmuje zwarty drzewostan, otaczaj cy 
niewielk  sadzawk  o kształcie prostok ta. W pobli u sadzawki 
ro nie kolejna stara lipa. Przed dworem (lewa strona) ro nie robinia 
akacjowa (obw. 233 cm) oraz kasztanowiec biały (obw. 280 cm).  
W południowo-wschodnim naro niku na uwag  zasługuje stary d b 
szypułkowy (obw. 462 cm), otoczony tamin . Drzewo obecnie 
zamiera. 

Ponadto w tej cz ci parku rosn  dwie lipy drobnolistne o 
obwodach 257 cm i 369 cm (próchniej ca i zagrzybiona), 
kasztanowce białe (obw. 147 i 168 cm), grusza pospolita (obw.  
235 cm na wys. 1 m), głóg jednoszyjkowy (obw. 106 cm). Na 
granicy pola oraz pastwiska, na północny-wschód od dworu wida  
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pot n , trójpienn  lip  drobnolistn  (pomnik przyrody). Jego 
wymiary i stan zdrowotny okre la: obwód całego drzewa – 920 cm, 
wysoko  20 m, pie  o obw. 400 cm, dziupla na wysoko ci 2 m, 
odłamany konar. 

W północno-zachodnim naro niku parku ro nie lipa 
drobnolistna (pomnik przyrody) o zro ni tych  trzech pniach. 
Obwód drzewa wynosi 505 cm, rednica korony 23 m, wysoko  
26 m. 

 
Piaski. Dwór b d cy własno ci  Jana Cybulskiego nie istnieje. 
Ocalał tylko  fragment ceglanej ciany budynku, a tak e drewniany, 
modrzewiowy  spichlerz; wielko  maj tku to 143 ha. 

 
Wilamów. Dwór XIX-wieczny, którego wła cicielem był Adam 
W yk, znajdował si  w maj tku licz cym 937 ha. Wilamów 
(nazywany równie : Wilamowo, Vilamow, Wyliamow) nale y do 
najstarszych punktów osadniczych regionu szadkowskiego 
(pierwsza zmianka pochodzi  z 1339 r.). Lokacja na prawie 
niemieckim przypuszczalnie  miała miejsce w 1359 r. W 1564 r. 
Wilamów, b d c wsi  królewsk , nale ał do Prusinowic.    
W XVIII w. na terenie Wilamowa znajdowała si  szkółka  
parafialna, jednak po 1793 r. upadła. Istniej cy w Wilamowie 
folwark w 1886 r. liczył ok. 950 ha   powierzchni, w tym 398 ha 
gruntów ornych i ogrodów  oraz 416 ha lasów. Do folwarku 
nale ało 5 budynków  murowanych i 10 drewnianych oraz 
gorzelnia parowa.  W 1921 r. wie  Wilamów liczyła 36 domów  
zamieszkanych przez 225 osób, natomiast folwark Wilamów –  
7 domów zamieszkanych przez 200 osób. Wszyscy mieszka cy byli 
narodowo ci polskiej i wyznania  rzymskokatolickiego. W 1924 r. 
w maj tku wydzier awionym przez Jana Twardowskiego powstało 
Gospodarstwo Rybne Stawowe, które zajmowało powierzchni   
606 ha  i składało si  z 12 stawów narybkowych. Rocznie 
produkowano ok. 2 t. karpia.  

W 1930 r. wła ciciel  maj tku Adam W yk wybudował 
tartak parowy, jeden  z najwi kszych w okolicy. Do dzi  z dawnego 
zało enia dworsko-parkowego zachował si  dawny budynek 
gorzelni, przerobiony przez owych wła cicieli na pałacyk  
(zamieszkany, w dobrym stanie technicznym), spichlerz 
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nieu ytkowany w złym stanie technicznym oraz nale ce niegdy  
do zespołu dworskiego czworaki (zamieszkane). W s siedztwie 
zabudowa  znajduj  si  pozostało ci dawnego parku dworskiego. 
Na terenie sołectwa zlokalizowane s  dwa budynki u yteczno ci 
publicznej (punkt skupu mleka i remiza stra y po arnej), 
przydro na kapliczka z 1900 r. oraz  krzy  z 1934 r. 

 
Rzepiszew. Dwór pochodzi a pierwszej połowy XIX w. Jest to 
budowla klasyczna, budynek pi trowy na planie wydłu onego 
prostok ta, podpiwniczony, dwukondygnacjowy z u ytkowym 
poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. W elewacji frontowej 
znajduje si  portyk wsparty na czterech kolumnach z trójk tnym 
czółkiem. Okna s  podwójne o cie nicowe. Front skierowany 
w stron  wschodni . Budynek otoczony wiejskim parkiem 
spacerowym. 

Pierwsze wiadomo ci o maj tku i wsi Rzepiszew odnosz  si  
do XVI w. – wg Liber Beneficijorum jako nale ce do parafii w 
Spicymierzu. Dobra Rzepiszew wraz z Lutomierskiem, 
Kwiatkowicami i Dobruchowem nale ały w XVIII w. do 
Sanguszków. Po rozpadni ciu si  ordynacji dostały si  w 
posiadanie rodziny M czy skich wraz z Lutomierskiem. W roku 
1885  w skład dóbr Rzepiszew wchodziły folwarki: Rzepiszew, 
Górna Wola, Bugaj, o ł cznej powierzchni 1094 morgi.  

W ko cu ubiegłego  stulecia maj tek przechodzi w r ce 
Józefa Leopolda, nast pnie jego bratanka Antoniego Leopolda. 
Dawny dwór, otoczony zapewne jakim  zadrzewieniem, stał na 
terenie obecnego klombu w rodku podjazdu. Budynek ten spalił 
si  w 1830 r. i został odbudowany w obecnym kształcie.  

Pierwotne zało enie parkowe, dzi  zupełnie nieczytelne, 
nale y przypisa  okresom odbudowy dworu w latach 1835–1840, 
kiedy maj tkiem władali Mi czy scy. Wskazuje na to wiek 
najstarszych drzew parkowych w bezpo rednim pobli u budynku. 
Nast pna rozbudowa parku nast puje w okresie obj cia maj tku 
przez Leopolda.  

Park zostaje wówczas ostatecznie uformowany jako obszar 
zieleni, ł cz cy ze sob  poszczególne elementy gospodarcze, dwór, 
czworaki, ku ni , spichlerze, usytuowane na terenie obecnego 
ogrodu, mi dzy dworem a rzek  utworzono stawy, oddzielone od 
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rzeki wysok  grobl  wchodz c  w skład parku. Cały ten zespół 
ogrodzony był murem z kamieni polnych, rozebranych po wojnie 
na budulec. 

 Najbardziej malownicze elementy ówczesnego zało enia 
parkowego, przechowane do dzi , to: aleje kasztanowe wzdłu  
drogi dojazdowej do dworu i czworaki otoczone ywopłotem. Dwór 
był otoczony z trzech stron grupami drzew, osłaniaj cymi jego 
mieszka ców od nieciekawych widoków na czworaki i na cz ci 
gospodarcze maj tku. Na utrzymanie parku w nale ytym stanie 
zatrudniono w maj tku specjalnego pracownika. 

 Najwi ksze straty poniósł park z powodu niejednolito ci 
kompozycji jego przeznaczenia. W chwili dziedziczenia maj tku 
Antoni Leopold, jako małoletni, zast powany był przez swego ojca 
Stanisława, który wyci ł szereg starych drzew w parku, zmieniaj c 
i zacieraj c jego niemodny układ. Po zako czeniu drugiej wojny 
wiatowej we dworze zlokalizowano szkoł  podstawow . Wykaz 

drzew i krzewów wyst puj cych w parku przedstawia si  
nast puj co: akacja biała, brzoza brodawkowata, czere nia, 
czeremcha pospolita, d b szypułkowy, grab pospolity, grusza 
domowa, jawor pospolity, jesion wyniosły, kasztanowiec 
zwyczajny, klon pospolity, lipa drobnolistna, modrzew europejski, 
olcha czarna, osika, orzech włoski, wierk pospolity, topola biała, 
wi z polny, wi z szypułkowy, wierzba biała, bez lilak, bez czarny, 
tarnina, tarnina o ankolistna. 

Obecnie dwór z parkiem jest własno ci  prywatn . Wiosn  
2004 r. sytuowano w nim restauracj  i miejsca noclegowe. 

Legenda głosi, e mi dzy rzek  Pisi  a dworem, w parku 
znajduj  si  podmokłe, bagniste tereny. Pewnego roku przyjechał 
do Leopoldów ksi  z ksi niczk  w złotej karecie. Pojechali na 
przeja d k . Konie wystraszywszy si  jakiego  hałasu, pop dziły i 
wraz z karet  przepadły w bagnach. Od tej pory w dworze co  
straszy. 

 
Prusiowice. Wie  le y przy trasie Zdu ska Wola–Podd bice. 
Pierwsze zapiski dotycz ce miejscowo ci pochodz  z XVI w. 
Folwark liczył 5 domów i 66 mieszka ców, posiadał gorzelni  
parow  i młyn. W latach 1552–1553 wie  miała 16 osad i 5 łanów. 
W XVI w. łany dworskie dawały dziesi cin  plebanowi Szadku, 
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kmiece za  maldraty na stół arcybiskupi, a kolend  plebanowi.   
W 1734 r. wie  została zniszczona przez oddział stronników 
Augusta III.  

Dobra Prusinowic składały si  w 1885 r. z folwarków: 
Prusinowice, Henryków i rozlicznych mórg (2868). Ostatnim 
wła cicielem był Adam Krzy anowski. Po reformie rolnej 1945 r. 
istniała tu spółdzielnia, obecnie gorzelnia i zaniedbany dworek jest 
własno ci  prywatn .  
 

 
Fot. 5. Dworek w Prusinowicach 

ródło: zdj cie K. Mróz, kl. IIa                            
 

Pami tk  z czsów istnienia folwarku ziemskiego  jest 
niewielki dworek usytuowany w pi knym parku. Nale ał do 
rodziny Krzy anowskich. Przy dworku znajduje si  klasycystyczna 
oficyna z pomieszczeniami dla słu by. Do parku prowadz  dwie 
bramy: frontowa, od której odchodzi aleja wysadzona grabami, a od 
strony wsi Choszcewo czere niami i morwami. Hodowano tu 
jedwabniki. W parku znajduje si  grab (na którym wieszano 
powsta ców 1863 r.) oraz d b (pomnik przyrody), lipa szeroko i 
w skolistna. 

 
Grzybów. Wie  szlachecka, wchodz ca w skład dóbr Prusinowic, 
była lokowana na prawie niemieckim, o czym wiadczy wzmianka 
w  dokumentach o sołtysie z 1530 r. Wie  otoczona lasami, które 
były znane z bogactwa grzybów i zwierzyny. Cz sto odbywały si  
tu polowania. 
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Fot. 6. Oficyna przy dworku w Prusinowicach            

ródło: zdj cie K. Mróz, kl. IIa                            
                             

Pewnego razu przybył tu król Kazimierz Wielki, miło nik 
łowów. Polowanie zako czyło si  sukcesem, tote  władca 
postanowił tu osiedla  ludzi. Wykarczowano cz  lasu i powstała 
osada. Nazwano j  Kazimierzów-Grzybów. Pozostała nazwa 
Grzybów. W lesie znajduj  si  groble usypane z kamieni. Dawno 
temu był tu zapewne zamek i ko ciół (w muzeum szkolnym 
posiadamy fragmenty ceramiki z tego terenu). 

Z dziesi ciu dworów szlacheckich w gminie Szadek ocalały 
tylko dwa: w Prusinowicach i Rzepiszewie. Ich obecno  narzuca 
na nas obowi zek obj cia ich ochron  konserwatorsk , a parki do 
nich nale ce ochron  ekologiczn , ze wzgl du na swoj  warto  
historyczn . 

Małe mo e by  ciekawe – dworki z okolic Szadku 

Trasa nr 3 (odległo  25 km): Szadek–Leszkomin–Bogucice–B ki–
Zygry–Zalesie–Zadzim 

           
Ród Cieleckich władał maj tkami w Zygrach, Bogucicach, 
Leszkominie. 

 
Dwór w  Bogucicach. Został zbudowany przez zygrowskiego 
dziedzica – Cieleckiego. Była to niewielka posiadło , któr  
nast pnie przekazał swojemu synowi – Bogdanowi. Dwóm 
pozostałym synom: Leszkowi i Andrzejowi oddał w spadku 
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Leszkomin i Zygry. Głowa rodziny Cieleckich Roch znany był z 
dobroci i wielkoduszno ci. Ofiarował on Zygrom ziemie, na 
których obecnie stoi Ko ciół w. Rocha i plebania.   

 
  ROCH Cielecki   
       

Andrzej Cielecki  
(Zygry)  Bogdan  Cielecki 

(Bogucice)  Leszek Cielecki    
(Leszkomin) 

                               

Niestety jego syn Bogdan nie był ju  tak wyrozumiały. 
Według opini poddanych był chytry i m ciwy. Mieszkał wraz ze 
swoj  niemieck  konkubin  – Jeske, z któr  miał 6 dzieci, w tym  
2 synów. Dworek został rozebrany w roku 1963. 

Obecnie znajduje si  tam Remiza Ochotniczej Stra y 
Po arnej, a na miejscu dworskich koszarów, gospodarstwa pa stwa: 
Dudczaków, Owczarków i Staszczyków. 

 
Dworek w Zadzimiu. Około 10 lat temu mo na było jeszcze 
podziwia  uroki parku, w centrum którego znajdowały si  okazałe 
zabudowania zadzimskiego dworku.  

 

 
 

Fot. 7. Dworek w Zadzimiu  
ródło: zdj cie K. Mróz, kl. IIa                            

 
Jego najwi ksz  ozdob  był wysoki, szklany ganek zdobiony 
pi knymi wzorami w kształcie łodyg i kwiatów. Było to miejsce 
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licznych spotka  towarzyskich, a zwłaszcza spacerów. Obecnie 
mie ci si  tam Rejonowy O rodek Zdrowia i Biblioteka Miejska. 
 

Dworek w Zalesiu. W latach 1905–1907 we wsi Zalesie wzniesiono 
skromny, wiejski dworek. W roku 1957 doszło do jego 
przebudowy. Niestety aden z potomków dziedzica nie zamieszkuje 
obecnie tego dworku. 
 

 
 

Fot. 8. Dworek w Zalesiu  
ródło: zdj cie K. Mróz, kl. IIa                            

 
Dworek w B kach. Niegdy  był w B kach wiejski dworek. Po 
wojnie zachowały si  jedynie czworaki. Znajduj  si  one w 
niewielkiej odległo ci od miejsca, gdzie stoj  tamtejsze 
zabudowania gospodarcze.   

Wnioski i rola obiektów                                              
Spo ród licznych dworów w okolicach Szadku ocalały tylko 

dwa: Rzepiszew i Prusinowice. Dwa inne: w Dziadkowicach i 
Wilamowie zostały przebudowane. 

Dworki, wraz z przylegaj cymi do nich parkami wiejskimi, 
usytuowane s  w ród pól, z dala od zwartej zabudowy wsi. Teren 
otoczenia dworów jest lekko falisty, co dodaje obiektowi uroku. 
Dworki widoczne z daleka, pobielane, osłoni te drzewami tworz  
niezwykle malownicz  sceneri . Pozostało  drzewostanu stanowi 
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enklaw  zieleni o du ym znaczeniu w lokalnych układach 
ekologicznych.  

                                                                        

 
Fot. 9. Czworaki w B kach 
ródło: zdj cie K. Mróz, kl. IIa                            

 
Dlatego pracujmy nad wiadomo ci , która sprawi zachowanie 
pomników przyrody, parków i urokliwych dworków-symboli 
polskiej go cinno ci, kultury. 
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