Szanowni Państwo,
w ramach realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy
Sokolniki projektu pn. Bajkowa Gmina Sokolniki w obiektywie, przedstawiamy Państwu publikację związaną z promocją naszej Gminy.

W albumie znajdziecie Państwo fotografie przedstawiają-

ce kluczowe i charakterystyczne miejsca dla Gminy Sokolniki. Najpiękniejsze zabytki kulturalne, miejsca pamięci
i pomniki przyrody, powiązane z przebiegiem historii
i okresem powstawania Gminy Sokolniki.

Album powstał z myślą o mieszkańcach naszej Gminy, ale
także o gościach odwiedzających naszą okolicę, celem zagłębienia i poznania regionu Gminy Sokolniki.

Głęboko wierzę, że ta publikacja stanowić będzie tożsame

odzwierciedlenie miejsc pamięci i zabytków występujących na terenie Gminy Sokolniki, służącym przez kolejne
lata, zwłaszcza młodemu pokoleniu.

Wójt Gminy Sokolniki

Siedziała dalej z zamkniętymi oczyma, na wpół przekonana,
że znajduje się w Krainie Czarów, chociaż wiedziała,
że wystarczy otworzyć oczy i wszystko znów przemieni się
w nudną rzeczywistość.
Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów

Budowę pałacu rozpoczęto w 1775 roku według projektu
drezdeńskiego architekta Fryderyka Naxa. Pałac zbudowany jest w stylu saskiego rokoka, a najbardziej charakterystycznymi elementami są: owalna sala balowa oraz ozdobna klatka schodowa.

Założono również park o układzie geometrycznym, uzupełniając drzewostan o lipy, wiązy, klony, które wyrosły
na pomnikowe okazy.

Po II wojnie pałac stał się własnością państwa i był użytkowany przez gminę. Mieściła się w nim szkoła, ośrodek
zdrowia, przedszkole. W latach 80-tych pałac był nieużywany i uległ znacznemu zniszczeniu.

W latach 90-tych decyzją Rady Gminy i mieszkańców, pa-

łac wraz z częścią parku został przekazany w prywatne
ręce. Uchroniło to obiekt przed całkowitą dewastacją. Dzięki nakładowi dużych środków finansowych oraz ścisłej
współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, pałac odzyskał pełną świetność.

Naucz się dziwić w kościele,
że można nie mówiąc pacierzy
po prostu w Niego uwierzyć…
Jan Twardowski, Naucz się dziwić

K ościół parafialny w Ochędzynie p.w. św. Anny pochodzi z 1492r. Został wybudowany przez Cysterki z Ołoboka w stylu późnogotyckim, pokryty jest gontem.

Powiększono go o 2/3 w 1922r.
Wewnątrz znajduje się późnogotycki ołtarz z początku
XVI wieku, boczne ołtarze pochodzą z XVII wieku.

Ale kto wie, czy nie warto czasem i na ruiny popatrzyć.
Może zaboleć, ale musi czasem zaboleć. Bez tego nie ma życia.
Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie

Pałac we wsi Walichnowy powstał w XVIII wieku i należał

do wielkopolskiej rodziny Nieszkowskich herbu Kościesza.
W roku 1844 pałac został przebudowany na wspaniałą rezydencję w stylu klasycystycznym. W okresie II wojny uległ
zniszczeniu, a po odbudowie mieściła się w nim szkoła.
Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi
z dnia 30.12.1967r. pałac został wpisany do rejestru zabytków. Wokół pałacu rozciąga się malowniczy park. Obiekt
obecnie stanowi własność prywatną.
Świat się kończy, a potem pędzi dalej
Jakub Małecki, Ślady

O, drzewa też potrafią być szczęśliwe czy nieszczęśliwe, bo i tak
bywa. Podobnie jak człowiek, nie ma znów tak wielkiej różnicy. Widzę, nie wierzy pan. To powiem panu, w dzieciństwie na
pierwszy rzut oka rozpoznawałem, które drzewo jest szczęśliwe, które nie. Poszedłem z matką na jagody czy grzyby, ona
wypatrywała jagód czy grzybów, a ja drzew, które szczęśliwe, nieszczęśliwe. Nieraz wołałem ją, żeby przyszła zobaczyć,
niech koniecznie przyjdzie zobaczyć. Odrywała się od jagód czy
grzybów, myśląc, że coś się stało. Ale nigdy mi nie powiedziała,
że głupstwa mi po głowie chodzą, że daremnie ją od tych jagód
czy grzybów odrywam. Niech pan sobie spróbuje wyobrazić,
dwa dęby obok siebie, jeden dąb i drugi dąb, a jeden szczęśliwy,
drugi jakby w zmartwieniu zastygły, na jednym aż liście drżą
z radości, że żyją, a na drugim jakby chciały oblecieć.
Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli

Okazały dąb jest ozdobą zespołu pałacowo-parkowego
w Walichnowach.

Park królewski stary drzemał w słońcu i ciszy.
Jerzy Żuławski, Ziemia polska w pieśni

Park, który jest częścią zabytkowego zespołu pałacowo-

-ogrodowego, został założony w II połowie XVIII wieku.
Symetryczne rozmieszczenie alejek i nasadzenia wokół
nich są pozostałością dawnego założenia przestrzennego
parku. Najstarsze okazy drzewostanu pochodzą z drugiej
połowy XVIII w. Kształt parku zbliżony jest do prostokąta,
wzdłuż którego boków biegną aleje obsadzone starodrzewiem.

Las pod pozorem lasu na wieki wieków i amen.
Wisława Szymborska, Chwila

Rezerwat przyrody Ryś zajmuje powierzchnię 53,93 ha.

Leży w kompleksie leśnym należącym do Lasów Państwowych (Leśnictwo Ryś, Nadleśnictwo Złoczew). Został
utworzony na podstawie zarządzenia M.L. i P.D. z dnia
21.07.1977r. (M.P. nr 19 poz. 107 z 1977r). Przedmiotem
ochrony w rezerwacie jest fragment drzewostanu bukowego na północnej granicy zasięgu buka. Buki w rezerwacie
osiągają średnią wysokość 30 m i średnicę 50 cm. Najstarsze mają około 150 lat. Występuje tutaj około 200 gatunków
roślin zielonych. W śród innych gatunków chronionych na
terenie rezerwatu znaleźć można: kruszczyka sinego, kruszynę pospolitą, przylaszczkę pospolitą, przytulie wonną,
wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity. W rezerwacie
oprócz buka występują licznie również inne gatunki drzew:
sosna pospolita (Pinius sylvestris)
sosna wejmutka (Pinius strobus)
dąb szypułkowy (Quercus robur)
dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)
olsza czarna (Alnus glutinosa)
jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
jodła pospolita (Abies alba)

O wyjątkowości tego miejsca może również świadczyć fakt

gniazdowania na terenie rezerwatu bociana czarnego. Jest
to ptak niezwykle rzadki objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Patrzę jak woda rzeczy dwoi.
A.A. Milne, Lustro

Obiekt rekreacyjny przeznaczony zarówno dla wędkarzy
jak i spacerowiczów, osób lubiących spędzać czas na łonie
natury.

Albo gdyby pan tak wstał przed słonkiem, kiedy ptaki się budzą.
Czy zaciągnąłby się pan tak rankiem tutejszym powietrzem.
Poczułby pan, jak się w panu płuca otwierają i co to jest powietrze. Gdzie indziej często nie wie się, że się oddycha i czym.
Gdyby się tak nad tym zastanowić, może w ogóle nie chciałoby
się oddychać.
Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli

(...) i pomódl się ze mną –
o tę świętość –
najprostszą jak wróbel powszednią.
Jan Twardowski

Obiekt został wybudowany w latach 1875-1878. Jego po-

święcenie odbyło się w kwietniu 1877 roku. W czasie II wojny światowej kościół był magazynem zbożowym. Po wojnie
kościół odnowiono, a jego konsekracja odbyła się w lipcu
1958 roku.

Gdzieś w centrum miasta, leży cmentarz starych miłości. Szczęściarze, zadowoleni ze swojego życia i z tego z kim je dzielą, przeważnie o nim nie pamiętają. Nagrobki są wyblakłe lub
powywracane, trawa nieskoszona, wszędzie plenią się jeżyny
i dzikie kwiaty.
Cmentarz większości z nas przypomina szachownicę. Niektóre
pola są zaniedbane albo wręcz leżą odłogiem. Kto by sobie zawracał głowę nagrobkami – czy też miłościami, które pod nimi
spoczywają? Nawet nazwiska zatarły się w pamięci. Inne groby pozostają jednak ważne, choć byśmy niechętnie się do tego
przyznawali. Odwiedzamy je często – prawdę mówiąc – zbyt
często. Nigdy nie wiadomo, jak się będziemy czuli po wyjściu
z cmentarza: czasem będzie nam lżej, czasem ciężej na duszy.
Nie sposób przewidzieć w jakim nastroju będziemy wracać do
domu teraźniejszości.
Jonathan Carroll, Zakochany duch

Pierwsze pochówki na starym cmentarzu w Sokolnikach

rozpoczęto w marcu 1811 r., a zakończono w 1920 r. Najstarszym obiektem jest grobowiec długoletniego proboszcza Alojzego Pustowskiego w latach 1850-1889, usytuowany w środkowej części cmentarza obok krzyża. Grobowiec
wieńczy ozdobny żeliwny krzyż z prostokątną żeliwną tabliczką informacyjną.

Świecę lampkę rękami obiema
gdzie pod hełmem dawnych oczu nie ma.
Jan Twardowski, O spacerze po cmentarzu wojskowym

Miejsce zestrzelenia samolotu Karaś-PZL-23A podczas wojny

obronnej we wrześniu 1939 r. Trzech lotników 32. Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź zginęło na polach w miejscowości Prusak. Byli to: kapral strzelec Henryk Dubisz, kapral pilot
Edward Kościelny i podporucznik obserwator Ludwik Dembek.

Nieoceniony wkład w identyfikację spalonych żywcem pi-

lotów mieli Państwo Zofia i Tadeusz Borkowie, emerytowani
nauczyciele ze wsi Walichnowy. To dzięki ich staraniom znamy dzisiaj nazwiska zestrzelonych pilotów. – Pamiętam do
dziś oddziaływania emocjonalne pokolenia moich Rodziców
i Dziadków. Jak oni silnie reagowali i głęboko przezywali tragedię nieznanych z imienia i nazwiska lotników spalonych
w zestrzelonym «Karasiu»! To dzięki ich przekazom i ubolewaniom nad losem nieznanych bohaterów po latach zapragnęłam z całego serca spłacić dług pamięci i zaspokoić ciekawość
– odpowiedzieć na pytanie, kim byli polegli tu na naszej ziemi
3. września piloci i gdzie są ich rodziny – wspomina Pani Zofia
Borek, która dzięki wielkiej determinacji nie tylko potwierdziła nazwiska załogi samolotu, ale także dotarła do rodzin
tragicznie zmarłych pilotów. Jej zdaniem przekazywanie
i utrwalanie w pamięci dzieci i młodzieży grozy i skutków
wojny jest niezmiernie ważnym zadaniem, bowiem póki
trwa pamięć po tych, którzy odeszli oni w swoisty sposób
żyją wśród nas i żyć będą wśród kolejnych pokoleń.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW
2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publilkacja opracowana
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sokolniki, współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020.

