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Na wschód od Łodzi, pomiędzy Brzezinami, Koluszkami i 
Andrespolem wzdłuż linii kolejowej Koluszki – Łódź znajdują się  
miejscowości: Gałków Duży, Gałków Mały, Gałkówek Parcela, Gałkówek 
Kolonia i Borowa. Mimo, że nie  leżą one na szlakach turystycznych 
województwa łódzkiego, to znajdują się w nich interesujące miejsca, 
które warto zobaczyć: 

 

Cmentarz wojenny z 1914 r. 

Na południe od wsi Gałków Mały w miejscowym lesie, na 
wzniesieniu, usytuowany jest cmentarz wojskowy. W latach 1915-1917 w 

myśl konwencji 
międzynarodowych Niemcy 
zorganizowali tu cmentarz 

wojenny. Spoczywają na nim 
żołnierze armii rosyjskiej, 
którzy pochowani byli 
w pojedynczych mogiłach, zaś 
ich nazwiska, stopnie 
i przynależność wojskowa 
zostały wyryte w kamieniach 
bądź umieszczone na 
niewielkich tabliczkach 
w granitowych postumentach. 
Pośrodku wzgórza znajduje 

się kamień z napisem, upamiętniającym męstwo poległych żołnierzy: 500 
tapfere russische Krieger, fanden diesen Walde in Nov. 1914, den 
Heldentod für ihr Vaterland.  (500 odważnych rosyjskich żołnierzy, 
poległych w tym lesie w listopadzie 1914 bohaterską śmiercią za swoją 
Ojczyznę). Najstarsi mieszkańcy Gałkówka pamiętają jeszcze czasy, gdy 
na leśnym kopcu położonym na północnej krawędzi lasu znajdowały się 
krzyże i nagrobki, także z polskimi napisami – postawiono je w czasach, 
gdy Polacy zmuszeni byli walczyć przeciw sobie w zaborczych armiach. 

Niechęć do byłego okupanta (II wojna światowa), wandalizm 
i bezmyślność, a także chęć zysku spowodowały, że w latach 
sześćdziesiątych XX wieku miejsce pamięci zostało sprofanowane 
i zapomniane przez ludzi. Dopiero w ostatnich latach wysiłek ludzi dobrej 
woli przyczynił się do częściowego odbudowania należnego miejscu 
pamięci oblicza.  
 Niestety leśny kopiec „wzbogacił się” o dwa nowe pomniki 
zdecydowanie psujące harmonię tego urokliwego i malowniczego 
miejsca. 
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Kościół po wezwaniem św. Trójcy 

Na skraju wsi Gałków Duży, przy drodze 
w kierunku Brzezin, znajduje się murowany 
kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy.  Został 
wybudowany w latach 1876-1879, a poświęcony 
w 1881r. Jest to świątynia murowana, bez 
wyraźnego stylu. Do najcenniejszych zabytków 
należą: drewniany tryptyk, krzyż barokowy z 
pocz. XVII w., monstrancja wieżyczkowa z pocz. 
XVIIIw. oraz kielich mszalny z 1616r. 
Na cmentarzu przykościelnym znajdują się stare 
kamienie nagrobne ze zlikwidowanego, 
dawnego cmentarza usytuowanego przy 

rozebranym drewnianym kościele. 
 
 

 

Cmentarz grzebalny – parafialny 

Nie opodal kościoła, 
około 400m. od niego, 
znajduje się cmentarz 
grzebalny. Powstał  w 1856r. z 
ziemi ówczesnego sołtysa 
Antoniego Popielskiego i 
kilkakrotnie był już 
powiększany. Najbardziej 
imponującym pomnikiem 
gałkowskiego cmentarza jet 
grobowiec Franciszka 
Edwarda Różyckiego 
(administratora majątku 

Gałkówek) i jego żony Antoniny. Najstarszym miejscem pochówku jest 
grób proboszcza – księdza Stanisława Piekalskiego- z roku 1884. W 
1996 r. urządzony został piękny grób nieznanego żołnierza, a w 1998 r. 
powstał pomnik poświęcony strażakom z ochotniczych Straży Pożarnych 
w: Gałkowie Dużym, Borowej i Gałkówku Kolonii.  
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Pomnik powstańczy 

Na terenie posesji Ośrodka Zdrowia przy ul. Dzieci Polskich na 
betonowym postumencie 
umiejscowiony jest głaz 
upamiętniający potyczkę 
pomiędzy odziałem 
powstańczym a kozakami 
w dn. 25-09-1863r. W wyniku 
starcia zginęło kilkunastu 
powstańców oraz jeden 
z dowódców - Władysław 
Orłowski. Dla upamiętnienia 
tego wydarzenia ufundowano 

pamiątkowy kamień z orłem 
i napisem „W HOŁDZIE 

BOHATERSKIM ZMAGANIOM 26.IX.1863 r.  – ZIEMIA BRZEZIŃSKA”. 
 

Cmentarz „Pustułka” w Witkowicach 

Pomiędzy miejscowościami: Gałkówek Kolonia a Witkowicami w 
lesie Pustułka za rzeką 
Mrogą znajduje się cmentarz, 
na którym zostały pochowane 
ciała żołnierzy poległych 

w „Bitwie pod Brzezinami”. 
Cmentarz wojenny 

składający się z 3 części: 
- zachodniej – w której 
pochowano ok. 1900 
Niemców, 
- środkowej – w której 
pochowano żołnierzy 
pochodzenia polskiego, 

- wschodniej – w której pochowano ok. 2100 Rosjan ( w zbiorowych 
mogiłach). 

Na południowym rogu cmentarza stoi pomnik poświęcony 
Niemcom, a od wschodu, na środku kwatery rosyjskiej, pomnik 
poświęcony Rosjanom, z drewnianym, prawosławnym krzyżem.  

Po długo oczekiwanym remoncie w 2006r. nekropolia uzyskała 
symboliczną bramę, dwa nowe pomniki upamiętniające żołnierzy 
niemieckich i rosyjskich poległych w latach Wielkiej Wojny, oraz 
starannie wyczyszczone z drzew i zarośli alejki prowadzące do miejsc 
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pamięci. 
 

 

Cmentarz ewangelicki we wsi Borowa 

Pośrodku wsi Borowa leży niewielki cmentarz, założony 
na początku XX wieku przez 
tutejszą ewangelicką 
społeczność. Początkowo 
spoczywali na nim jedynie 
Niemcy z tej wsi. W okresie II 
Rzeczypospolitej na 
nekropolię przeniesiono z 

 małych, wojennych 
cmentarzyków poległych w 
walkach żołnierzy. 

Obecnie cmentarz 
przypomina zdziczały ogród, 
trudno w nim znaleźć mogiły 

dawnych mieszkańców Borowej. Zapomniane groby i pozostałości 
pięknych niegdyś mauzoleów w ciszy wołają o pomoc i pamięć ludzką. 
 

Cmentarz ewangelicki w Koloni Gałków 

Pośrodku wsi Gałkówek Kolonia  leży niewielki cmentarz, założony 
na początku XX wieku przez 
tutejszą ewangelicką 
społeczność. Spoczywają na 
nim jedynie Niemcy z tej  wsi. 
Po II Wojnie Światowej 
z powodu wyemigrowania 
społeczności niemieckiej 
cmentarz popadł w ruinę 
i obecnie przypomina 
zdziczały ogród, trudno w nim 
znaleźć mogiły dawnych 
mieszkańców 
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Pomnik  Ireny Dunajskiej 

Przy ul. Krańcowej w Gałkowie Małym znajduje się zapomniany 
pomnik wielkiego 
okrucieństwa. Jest to 
monument wystawiony ku 
czci Ireny Dunajskiej 
zamordowanej przez 
„wampira z Gałkówka” w dn. 
03-01-1955r. Ciało 24-letniej 
kobiety znaleziono 
kilkadziesiąt metrów od drogi, 

przy której usytuowany jest 
niniejszy pomnik. 
 
 

 
 

Mogiła zbiorowa w Kaletniku 

Na skraju lasu przy 
cmentarzu grzebalnym w 
miejscowości Kaletnik 

znajduje się zbiorowa mogiła 
poległych żołnierzy 
rosyjskich, niemieckich 
i polskich biorących udział 
w „Bitwie pod Brzezinami” 
w roku 1914. Grób ten jest 
jednym z niewielu miejsc 
pamięci w naszej okolicy. 
Mogiła dzięki opiece Szkoły 
Podstawowej w Różycy jest 
zadbana, przez cały rok 

znajdują się na nim świeże kwiaty i zapalone znicze. 
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Kamienne kopce 

Pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkówkiem Parcelą,  wśród pól,  
przy drodze (zwanej – 
potocznie „linią”) wyłaniają 
się resztki kamiennych 
kopców. Były to znaki 
topograficzne dzielące ziemię 
włościańską (chłopską) od 
ziemi dworskiej. Kopce te 
powstały w roku 1923 (za 
czasów W. Witosa) Od 

Mogiłek do skraju lasu było 
usypanych siedem kopców. 
Do chwili obecnej pozostały 
tylko dwa - symboliczne.  

 

Muzeum im. Leokadii Marciniak 

Muzeum im. Leokadii 
Marciniak w Gałkowie Dużym 
ul. Dzieci Polskich 20 
(budynek Biblioteki) zostało 

otwarte 25-09-2003r. w 140 
rocznicę bitwy jaka rozegrała 
się na polach Gałkowskich 
w Powstaniu Styczniowym 
1863r.. Jest to placówka, 
która powstała i działa 
społecznie. Gromadzi 
dokumenty i przedmioty 
codziennego użytku, jakimi 
posługiwali się mieszkańcy 

wsi Gałków Duży, Mały, Borowa, Zielona Góra. Najstarsze dokumenty 
pochodzą z 1815r. ,fotografie z 1905r., a niektóre przedmioty mają 
ponad 200 lat. Muzeum wydało także publikację o miejscowości, której 
początki sięgają XII. 
Muzeum otwarte jest w godz. pracy Biblioteki. 
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Rezerwat bukowy-jodłowy 

W lesie pomiędzy wsią Gałków Duży a Janówka znajduje się 
Rezerwat bukowo - jodłowy 
o pow. 58,6 ha wydzielony 
z tutejszego kompleksu 
leśnego „Lasów Spalsko-
Rogowskich”. Został on 
utworzony 18-07-1958r. 
w celu ochrony fragmentów 
lasu bukowo - jodłowego 
o cechach pierwotnych. Jest 
to jeden z nielicznych 

obiektów leśnych, którego 
wygląd przypomina pierwotną 
puszczę. W lesie tym można 

znaleźć ponad 200-letnie buki i równie stare i okazałe jodły. Wśród nich 
są pomniki przyrody. 
 

Batalionówka 

 
Pomiędzy miejscowością Borowa a Gałków Małym, w  lesie, 

niedaleko małego stawu, 

znajduje się obiekt należący 
do Lasów Państwowych. 
Początkowo była to siedziba 
gajowego w Nadleśnictwie 
Brzeziny. W roku 1998 
budynki gospodarskie zostały 
przejęte przez Wojskowe 
Koło Łowieckie „Batalion” i 
stąd jego nazwa 
„Batalionówka”. Budynki 
zostały wyremontowane i 
powstało pomieszczenie - 

sala na około 30 osób z aneksem kuchennym oraz z miejscem na 
ognisko w niedalekiej odległości od budynku - na podwórku. Obecnie jest 
to nie tylko miejsce spotkań myśliwych z miejscowego koła ale i duża 
atrakcja dla uczestników lokalnych imprez turystycznych (rajdów). Obiekt 
ten jest również wykorzystywany na okolicznościowe uroczystości jak 
komunie, rocznice, spotkania itp. 
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