OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
Sulejowski Park Krajobrazowy
Moszczenica, ul. Piotrkowska 106
97-310 Moszczenica

„Historyczny Sulejów” – ścieżka po Sulejowie
Zapraszamy Was do zabawy, podczas której możecie poznać ciekawe i atrakcyjne miejsca
Sulejowa. Jest to miasto, które jest imiennikiem Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.
Na trasie rozmieszczone jest 11 punktów – na każdym punkcie odpowiadamy na jedno
pytanie. Odpowiedzi znajdziemy na tablicach informacyjnych umieszczonych wzdłuż całej
trasy. Czytaj uważnie !!!
Osoby, które odpowiedzą na nasze pytania i poprawnie utworzą hasło w siedzibie Oddziału
Trenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy otrzymają drobny
upominek. Życzymy dobrej zabawy :).
1. Trasa naszej wycieczki rozpoczyna się na Polance – Viktoria (Sulejów ul. Polna).
Polanka to letniskowa zachodnia, część Sulejowa położona przy trasie Piotrków – Kielce,
Lublin.
W tym miejscu znajduje się parking, na którym możemy zostawić swój pojazd. Na parkingu
odszukaj tablicę opisującą linię umocnień z II wojny światowej i odpowiedz na pytanie.
Jak nazywano 1 osobowy bunkier ?
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Przykładowy obiekt z Linii Pilicy znajduje się około 150 m od tablicy w kierunku Piotrkowa
Trybunalskiego, przy drodze nr 74. Jest to schron typu Ringstand 67, do lat 90 posiadał
wieżyczkę od PzKpfw. Na trasie wycieczki spotkasz się jeszcze z dwoma podobnymi
obiektami.

Po rozwiązaniu zadania idziemy ul. Błonie, za posesją nr. 13 A skręcamy w lewo i idziemy
w kierunku rzeki , dochodzimy do wałów.
2. Podaj nazwę rzeki, która łączy Sulejowski, Przedborski i Spalski Park Krajobrazowy .
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Wałami wzdłuż rzeki kierujemy się w prawo.
3. Po drodze po prawej stronie zlokalizowany jest schron …
Podaj potoczną nazwę bunkra Ringstad 58.
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Następnie przechodzimy przez most na drugą stronę miasta i kierujemy się w stronę
Podklasztorza – Opactwa Cystersów. Na obiekt Opactwa Cystersów wchodzimy od
ul. Opackiej.

4. Przechodząc obok Baszty zwanej Opacką, która jest symbolem Sulejowskiego PK witamy
w pięknym i malowniczym miejscu dziedzictwa historyczno – kulturowego Sulejowskiego
PK. Zapraszamy do zwiedzania obiektu i odpowiedzi na kolejne pytania.
Opactwo zostało założone w 1176 r. przez Kazimierza II Sprawiedliwego. Jest to jeden
z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce i w Europie, będący zabytkiem
architektury romańskiej. Zespół ten składa się z kościoła romańskiego z XIII w. pw. św.
Tomasza Kantuaryjskiego oraz budynków klasztornych i gospodarczych (XIV – XVIII w.)
otoczonych murem z sześcioma warownymi wieżami i bramami.

Król Władysław Jagiełło zatrzymał się w murach klasztoru w drodze na pola
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Podaj imię rycerza legendarnego założyciela Sulejowa.
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Jakie zwierzęta wg. legendy pomogły wydostać się Kazimierzowi Sprawiedliwemu z opresji?
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5. Miasto Sulejów znajduje się na mapie szlaku filmowym województwa łódzkiego. Tablica
z ciekawostkami przygody filmowej tego terenu znajduje się na ul. Rycerskiej naprzeciwko
parkingu Opactwa Cystersów.
Wpisz imię tytułowej bohaterki jednego z filmów nagrywanych w Sulejowie.
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Wracamy do centrum miasta, a następnie przechodzimy przez most na stronę zachodnią Plac Straży.

6. Budynek straży pożarnej z 1905 r. z wieżą i trzema bramami wjazdowymi oraz figurką
św. Floriana na elewacji.

Podaj nazwisko fundatora budynku OSP w Sulejowie.
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Od Placu Straży kierujemy się na wzgórze gdzie znajduje się kościół pw. św. Floriana.
7. Znajdujemy się w otoczeniu rzymskokatolickiego kościoła parafialnego. Jest to świątynia
murowana z cegły, wybudowana w latach 1901–1903, w stylu neogotyckim na miejscu
wcześniejszego założenia kościelnego. Zaprojektowana została przez Feliksa Nowickiego.
W 1908 roku została konsekrowana przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, ordynariusza
kujawsko-kaliskiego.

Zwiedzając obiekt znajdziesz odpowiedzi na poniższe pytania.
Drugi patron kościoła pw. św. Floriana to …
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Wpisz nazwisko jednego z księży – inicjatora budowy obecnego kościoła oraz I prezesa OSP
w Sulejowie.
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8. Wychodząc z placu kościelnego w kierunku Pilicy przy ul. Podkurnędz na murze znajduje
się mural przedstawiający historie przemysłu wapienniczego Sulejowa.
Podaj nazwy dwóch piecy do wypalania wapna (wapienników), które znajdowały się
w Sulejowie.
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W tym miejscu kończy się Twoja zabawa. Pozostało Ci ostatnie zadanie – wypełnienie
końcowego hasła.
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Po rozwiązaniu hasła proponujemy przejść się w wzdłuż Pilicy, w kierunku mostu. Po drodze
znajduje się jeszcze jeden ciekawy zabytek miasta - kaplica Ligęzków. Kaplica została
zbudowana w roku 1644 przez Baltazara (Balcera) Ligęzkę i jego małżonkę Jadwigę
z Pomykałów. Jest to budowla murowana częściowo z cegły, a częściowo z kamienia
ciosanego.

Mamy nadzieję, że spacer po Sulejowie zachęci Cię do odwiedzania innych ciekawych
miejsc Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Zapraszamy!!
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