„Ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa
ojczyzna...”
Tadeusz Różewicz

Gmina Aleksandrów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu piotrkowskiego
na terenie województwa łódzkiego. Z obszarem
liczącym 144 km2 zaliczana jest do największych
powierzchniowo
w
województwie.
Gminę
zamieszkuje około 4 500 osób w 32 sołectwach.
Siedziba gminy znajduje się w miejscowości
Aleksandrów, która z uwagi na swe centralne położenie dobrze wypełnia swą rolę administracyjną.
Na terenie gminy znajduje się wiele wspaniałych miejsc, które z uwagi na swoje walory:
przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne należy
zobaczyć. W gminie Aleksandrów występują
doskonałe warunki do wypoczynku i aktywnej
turystyki. Dużą część powierzchni zajmuje
Sulejowski Park Krajobrazowy, którego atrakcję
turystyczną stanowią kompleksy leśne będące
pozostałością dawnej Puszczy Pilickiej. Na terenie
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, przede
wszystkim w jego strefie ochronnej, istnieje 10

dawnych parków podworskich, zamkowych
i innych, zwanych parkami wiejskimi. Przepływające przez teren gminy
rzeki: Pilica i Czarna
(zwana również Maleniecką lub Konecką), zaliczane są do najczystszych
w tej części Polski. To
doskonałe miejsce dla
wędkarzy, których można spotkać nad brzegami,
a także wokół licznych
dzikich rozlewisk. Odkrywaną atrakcją turystyczną ostatnich lat,
a związaną z tymi rzekami, są spływy kajakowe, które cieszą się coraz
większą popularnością. Uczestnicy tych spływów
są zachwyceni pięknem otaczającego krajobrazu.
Nad rzeką Czarną funkcjonują również elektrownie
wodne, które należą do rzadkości w województwie
łódzkim.
Znakomicie w gminie Aleksandrów czują się
również miłośnicy rowerowych i pieszych wycieczek. Wyznaczone są szlaki rowerowe i piesze,
które przyciągają swoim urokiem. Na terenie gminy znajdują się duże kompleksy leśne, które szczególnie w okresie jesiennym są licznie nawiedzane.
Ważnym kierunkiem aktywności gospodarczej

mieszkańców gminy Aleksandrów staje się agroturystyka. Liczba gospodarstw, które zajmują się
świadczeniem tego typu usług systematycznie
wzrasta, a niektóre z nich już otrzymują nagrody
na forum wojewódzkim.

Gmina Aleksandrów może się również
pochwalić zabytkami, których znaczenie ma charakter ogólnopolski. Na takie właśnie miano zasługuje kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Skotnikach, który został
wzniesiony w 1528 roku. Piękny, drewniany
kościółek modrzewiowy należy do unikatowych
tego typu obiektów w środkowej Polsce.
W Dąbrowie nad Czarną znajduje się kościół pw.
św. św. Apostołów Piotra i Pawła, który przed kil-

koma laty został wpisany do rejestru zabytków.
Gmach kościoła zaprojektowany został przez
architekta Konstantego Wojciechowskiego, jednego z czołowych architektów neogotyku na
ziemiach polskich. Wyróżnikiem tej realizacji jest
zastosowany budulec (ciosy kamienne) we
wszystkich elementach zespołu kościelnego. Przypuszczalnie jest to jedyny kościół stylu „wiślano –
bałtyckiego” wybudowany z tego materiału w centralnej Polsce.
Na terenie gminy, z uwagi na bogactwo walorów przyrodniczych, były realizowane produkcje
filmowe. Kręcone były m. in. takie filmy, jak:
„Wierna rzeka”, „Janka”, „Przygrywka”.
W gminie Aleksandrów
znajduje się również wiele
miejsc pamięci związanych
z walką o niepodległość. Można spotkać pomniki poświęcone m. in.: walczącym w Powstaniu Styczniowym oraz
w okresie II wojny światowej.
Występują również stanowiska archeologiczne, które
świadczą o aktywności człowieka w dolinie rzek: Czarnej
i Pilicy.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Oddziałem
PTTK w Żarnowie, którego aktywne koła działają
na terenie gminy, została ustanowiona Turystyczno-Krajoznawcza Odznaka Gminy Aleksandrów
w stopniu srebrnym i złotym. Przygotowany kanon
będzie bardzo dobrym przewodnikiem po gminie.

W imieniu mieszkańców oraz władz samorządowych gminy, zapraszam do zwiedzania naszej
„małej Ojczyzny”, która zachwyca swoim pięknem.
Z wyrazami szacunku,
Dionizy Głowacki
Wójt
Gminy Aleksandrów

Z inicjatywy Komisji
Krajoznawczej
Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego w Warszawie ukazał się w 2000
roku „Kanon krajoznawczy
Polski”, a w kilku ostatnich
latach pojawiły się kanony
krajoznawcze kilku województw kraju. W każdym
przypadku wydawnictwo opisuje ciekawe obiekty
krajoznawcze stanowiące elementy krajobrazu
kulturowego danego obszaru. Pomysł opracowania
i wydania „Kanonu krajoznawczego gminy Aleksandrów” powstał w wyniku prac nad regulaminem turystyczno-krajoznawczej odznaki gminy.
Zgodnie z metodyką krajoznawstwa poznawanie
kraju powinno się zaczynać od swego najbliższego
otoczenia, swej „małej Ojczyzny”, którą może być
też własna gmina.
Intencją wydania tej broszury jest :
wskazanie i opisanie kilkunastu wybranych
obiektów krajoznawczych,
ułatwienie turystom zdobywającym odznakę –
krajoznawcze poznanie w/w gminy.

Oddział PTTK w Żarnowie od 20 lat współpracuje z gminą Aleksandrów przy organizacji imprez
turystyczno-krajoznawczych szczególnie dla dzieci
i młodzieży szkolnej, zachęcając ich do turystyki
aktywnej. Przemierzając teren gminy można zauważyć, iż nie ma tu uciążliwego przemysłu, natomiast jest wiele elementów decydujących o turystycznej atrakcyjności (czyste powietrze, wody,
lasy, zabytki architektury, pomniki przyrody, miejsca pamięci narodowej itp.). Gmina Aleksandrów
może więc stanowić cel wypraw dla turystów, nie
tylko z woj. łódzkiego, ale też z innych części kraju.
Mamy nadzieję, że ta publikacja pomoże przy planowaniu zwiedzania i zachęci do zdobywania
Turystyczno- Krajoznawczej Odznaki Gminy Aleksandrów. Zapraszamy do tej części powiatu piotrkowskiego życząc wyjątkowych wrażeń.
Z turystycznym
pozdrowieniem,
Włodzimierz Szafiński
Prezes Zarządu
Oddziału PTTK w Żarnowie

LISTA OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA
Kościół pw. św. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Dąbrowie nad Czarną
Kościół został wybudowany z ciosów kamiennych w latach 1890-1899. Gmach kościoła został
zaprojektowany przez architekta Konstantego
Wojciechowskiego, jednego z czołowych architektów neogotyku o odcieniu „wiślano – bałtyckim” na
ziemiach polskich. Wyróżnikiem tej realizacji jest
zastosowany budulec (ciosy kamienne) we wszystkich elementach zespołu
kościelnego. Budulec ten
wówczas nie był w architekturze sakralnej używany. Przypuszczalnie jest to
jedyny kościół „wiślano –
bałtyckiego” stylu wybudowany z tego materiału.
Wewnątrz kościoła znajduje się oryginalna polichromia neogotycka o wysokich wartościach artystycznych.

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Skotnikach

Kościół został wzniesiony w 1528 roku.
Drewniany kościół modrzewiowy wraz z drewnianą dzwonnicą został wpisany do wojewódzkiego
rejestru zabytków i ma on znaczenie ponadregionalne. Przy kościele znajduje się także stary cmentarz wpisany do ewidencji konserwatorskiej. Na
placu kościelnym znajduje się obelisk poświęcony
oddziałom partyzanckim Armii Krajowej, które
rozgromiły w okolicy wsi Ojrzeń zmotoryzowany
oddział żandarmerii niemieckiej w okresie II wojny
światowej.

Pomnik przyrody
- dąb w miejscowości Skotniki
– obok drogi prowadzącej w kierunku Pilicy

Dwór myśliwski opatów sulejowskich
w Dębowej Górze

Został wzniesiony w połowie XVIII wieku.
Murowany, parterowy dwór położony jest na niewielkim wzniesieniu. Kręcone tu były sceny do
filmów: „Wierna rzeka”, „Janka”, „Przygrywka”.

Dwór w Skotnikach

Powstał około 1531 roku z inicjatywy możnego właściciela dóbr Skotnickich Mikołaja Spinka.
W XVIII w. został rozbudowany.
Jest to budowla wczesnorenesansowa, piętrowa, podpiwniczona, kryta gontem. Budynek
wzniesiono z kamienia i cegły. Dwór otoczony jest
pięknym parkiem.

Skarpa w Szarbsku

Malownicza, wysoka, piaszczysta skarpa położona na zachód od miejscowości Szarbsko. Koryto
Pilicy ma tu charakterystyczne zakole, a jej ostry
łuk tworzy tę wysoką skarpę. Wysokie brzegi
porastają bory sosnowe.
Nieopodal w miejscowości Szarbsko znajduje
się dwór i park podworski z początku XX w.
W parku i w okolicy rośnie grupa okazałych
drzew, m.in. lipa drobnolistna (350 cm obwodu)
oraz stare dęby szypułkowe o obwodach dochodzących do 350 cm.

Obelisk poświęcony
pomordowanym podczas pacyfikacji
w dniach 13.08.1943 r. i 24.10.1943 r.
oraz 20 rozstrzelanym w dniu 19.01.1944 r.
- koło mostu przy rzece Czarnej
w Dąbrowie nad Czarną

Pomnik pamięci pomordowanym
i pacyfikowanym przez hitlerowców w czasie
„Krwawej Niedzieli” 24.10.1943 r. w Tarasce

Wielki głaz narzutowy w Tarasce,
stanowiący pomnik przyrody

Obelisk w Kawęczynie

Znajduje się w miejscu, gdzie 13.06.1943 r.
oddział partyzancki „Trojan” rozbił pacyfikacyjną
kolumnę samochodów niemieckich, udaremniając
przeprowadzenie dalszych aresztowań miejscowej
ludności.

Obelisk obok wsi Reczków Nowy

Upamiętnia dokonaną przez hitlerowców
w dniu 16 stycznia 1944 r. masową egzekucję na
miejscowej ludności.

Obelisk poświęcony pamięci
ppor. art. Bolesława Odrowąż-Szukiewicza

Ppor. art. Bolesław Odrowąż-Szukiewicz jako
„Cichociemny” zginął podczas zrzutu w dniu 17
lutego 1943 roku w okolicach folwarku Bratków
(teren przy drodze powiatowej, pomiędzy wioskami Sieczka i Niewierszyn).

Skansen w Tarasce
i Autorska Galeria Sztuki „Nad Czarną i Pilicą”

W 2000 roku w Tarasce powstała Autorska
Galeria Sztuki „Nad Czarną i Pilicą” oraz skansen.
Należą one do artysty Zdzisława Wojciecha Słomki.
W stuletniej chacie, budynku gospodarczym
i ogrodzie, prezentowane są jego prace oraz
eksponaty związane z życiem codziennym na tym
terenie.

Pomnik poświęcony walkom 25 pułku piechoty
Armii Krajowej znajdujący się na Diablej Górze
w okolicach miejscowości Wolica

Ujście rzeki Czarnej do Pilicy
– okolice miejscowości Ostrów

Pomnik upamiętniający pomordowanych
w 1944 r. przez hitlerowskiego okupanta
mieszkańców wsi Zygmuntów (położony
na brzegu rzeki Pilicy, we wsi Zygmuntów)

W uznaniu zasług mieszkańców wsi oraz
udzielonej pomocy i opieki oddziałom partyzanckim, jak również ofiary złożonej w dniach pacyfikacji – miejscowości Zygmuntów został nadany
Krzyż Walecznych.

Notatki

