
 

      
 Przedborski Park Krajobrazowy      
 Przedbórz ul. Krakowska 28 

 97–570 Przedbórz 

 Tel. /Fax 44 781 27 57  

                                                                                                                         przedborski@parkilodzkie.pl          

 

              „Objazdówka” po Przedborskim Parku Krajobrazowym - 

 zabawa questingowa po najciekawszych miejscach :) - wycieczka całodniowa 
Tą zabawą zachęcamy Was, byście aktywnie poznawali atrakcje Przedborskiego Parku 

Krajobrazowego :). Podążaj za wskazówkami, zerkaj w mapkę, powodzenia :). 

 

Wyruszasz spod siedziby PPK, ( możesz tu otrzymać mapę PPK w celu lepszej orientacji w 

terenie). Podajemy również poniżej link do mapy PPK w wersji mobilnej oraz współrzędne GPS 

przystanków naszej wycieczki. Zaproponowana trasa to kilkanaście km. więc wskazany jest rower 

lub auto, część trasy będziesz pokonywał pieszo. Odpowiadasz na pytania, z wyrazów wybierasz 

litery, które finalnie utworzą hasło. Osoby, które odpowiedzą na nasze pytania i poprawnie 

utworzą hasło w siedzibie PPK otrzymają drobny upominek. Życzymy dobrej zabawy i super 

przyrodniczych wrażeń :). 

https://parkilodzkie.pl/npk/przedborski-pk/mapy  

 

( na nogach) 

1. Zaczynamy w Przedborzu od kościoła św. Aleksego (51°05'09.4"N 19°52'28.6"E), 

wybudowanego w 1275 roku z fundacji Bolesława Wstydliwego, rozbudowanego przez 

Kazimierza Wielkiego, budowla pierwotnie w stylu gotyckim, po wielu odbudowach do dziś ten 

styl zachowała jedynie wieża i część murów okalających świątynię, i tu zadanie - wchodząc 

głównymi schodami na plac kościelny mijamy dwie kapliczki , komu poświęcona jest kapliczka 

usytuowana po prawej stronie schodów prowadzących do kościoła ? 
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2. Wychodząc z placu kościelnego możesz dostrzec budynek Muzeum Ludowego Ziemi 

Przedborskiej (51°05'08.9"N 19°52'31.2"E )  - jednego z najciekawszych muzeów w Polsce o 

charakterze mini skansenu, na jego podwórku mieści się drewniany domek opatrzony 

tajemniczą nazwą,  odczytaj ów napis: 

 

 1     5 16    

                                                                 

na murach okalających muzeum wmurowana jest tablica informująca jaką rolę przed powstaniem  

muzeum pełnił budynek, wybierz jedną pasującą odpowiedź : 
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(wsiadamy do auta lub na rower) wyjeżdżamy z Przedborza w kierunku Włoszczowy, w m. 

Dobromierz odbijamy w kierunku Gór Mokrych, docieramy do rezerwatu, zostawiasz tu auto, 

maszerujesz. 

 

3. Opuszczamy malowniczy Przedbórz, czas na naturę i dlatego jedziemy podziwiać w pierwszej 

kolejności rezerwat Murawy Dobromierskie (51°00'29.8"N 19°55'17.5"E ), rzadki w środkowej 

Polsce rezerwat stepowy, obejmujący wzgórza zbudowane z górnojurajskich wapieni płytowych. 

Roztacza się tu wspaniały widok na okolicę. W rezerwacie rośnie wiele gatunków roślin 

kserotermicznych, zaskakuje mnogość owadów, gryzoni, w trawie można spotkać zwinkę, 

gnieździ się tu dużo ptaków.  

 

Znajdź tablicę informacyjną, to na niej znajduje się podpowiedź do pytania które brzmi:  

jaki rzadki gatunek rośliny, będącej jednocześnie symbolem Przedborskiego Parku 

Krajobrazowego (logo w prawym górnym rogu tablicy), rośnie na Murawach 

Dobromierskich? 
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(nadal na nogach) 

4. Po przemarszu przez murawy docierasz do rezerwatu Bukowa Góra (51°00'41.6"N 

19°55'13.1"E ), piękne stare drzewa dają cień i chłód co po słonecznych i gorących murawach na 

pewno sprawi Ci duuuużo przyjemności i wytchnienia...po chwili odpoczynku zwiedzasz 

dalej...śpiew ptaków i szum liści uspokaja. Na wapiennym podłożu węglanowym wykształciły się 

trzy zespoły naturalnego lasu bukowego : ciepłolubna nawapienna buczyna storczykowa, żyzna 

buczyna sudecka i kwaśna buczyna niżowa. W runie jednej z nich możemy spotkać rzadką 

odmianę storczyka o niepospolitym wyglądzie (podpowiedź na tablicy informacyjnej rez.)   
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wracasz tą samą drogą którą przyszedłeś, wsiadasz do auta i kierujesz się w stronę miejscowości 



Góry Mokre. Dojeżdżasz pod wzniesień z lewej Fajna Ryba z prawej Góra Kozłowa, przedziela je 

drogą którą właśnie przyjechałeś, przecina ją również żółty szlak. 

 

zostawiasz auto (na nogach) 

 

 

5. Z drogi biegnącej do Gór Mokrych odbijasz w lewo i kierujesz się na Fajną Rybę (  

51°01'18.6"N 19°58'45.7"E ), najwyższe naturalne wzniesienie w województwie łódzkim (347m 

n.p.m.) z którego rozciąga się piękny widok na okoliczne wioski i wzniesienia. Swoją oryginalną 

nazwę góra zawdzięcza przedwojennemu właścicielowi, żydowi o nazwisku Fajne Ryba lub 

Wajnryb, które okoliczni mieszkańcy spolszczyli i tym sposobem mamy dziś Fajną Rybe :). w 

czasach II Wojny Światowej Niemcy budowali tu przy pomocy lokalnej ludności okopy, które 

miały służyć zatrzymaniu naporu Armii Czerwonej. Przez grzbiet Fajnej Ryby przebiegają dwa 

szlaki turystyczne, nakładają się na siebie w miejscu zejścia z góry w stroną miejscowości leżącej 

u jej podnóża - Gór Suchych. 

Jakie szlaki biegną przez Fajną Rybę ? (podaj kolory) 
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( na nogach) wracasz do miejsca postojowego, przecinasz szosę i wchodzisz na trasę ścieżki 

edukacyjnej "Osobliwości Góry Kozłowej" 

 

6. Podążasz ścieżką edukacyjną „Osobliwości Góry Kozłowej”(51°00'55.4"N 19°58'43.6"E ). 

Ścieżka poprowadzona grzbietem wzniesienia Góra Kozłowa z tablicami informacyjnymi 

poruszającymi tematykę: charakterystyka Pasma Przedborsko – Małogoskiego, zespoły leśne boru 

świeżego, lasu grądowego, buczyny, lasów łęgowych, rola i znaczenie mrówek, widłaki, historia 

łowiectwa. Miły spacer z ciekawymi informacjami przyrodniczymi i równie ładnymi obrazkami 

po drodze, i tu pytanie: kto jest patronem kapliczki znajdującej się na przystanku nr 4 

ścieżki? 
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wracasz do auta i kierujesz się w stronę miejscowości Stara Wieś 

 

7. Rozglądaj się uważnie żebyś nie przegapił widoków jakie rozciągają się z tej trasy... 

Tuż przed miejscowością Stara Wieś po lewej stronie znajduję się piękny, okazały pomnik 

przyrody ( 50°59'25.8"N 19°59'43.1"E ) -  prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny 

ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych .  Mamy ich w PPK sporo bo aż 56 

przyrody ożywionej i 2 nieożywionej. W tym przypadku jest to drzewo. Określ jego gatunek.  

(jadąc dalej natkniesz się na DOJO - Europejskie Centrum Budo- unikatowy na skalę światową 

obiekt zrealizowany zgodnie z kanonami architektury japońskiej w polskim krajobrazie. Jest 

największym na świecie ośrodkiem przeznaczonym do specjalistycznego treningu 

dalekowschodnich sztuk i sportów walki.  
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Zawracasz i jedziesz aż do miejscowości Żeleźnica, chłoń piękne widoki :) 

 

8. Jesteś w Żeleźnicy (50°58'10.4"N 20°01'22.7"E ), to tu, w okolicznych lasach miał miejsce 

wypadek Kazimierza Wielkiego. Król był miłośnikiem polowań, pewnego dnia " goniąc jelenia, 

gdy się koń pod nim przewrócił, spadł z niego i otrzymał niemałą ranę w lewą goleń" - tak 

wydarzenia opisywał Janko z Czarnkowa, kronikarz i naoczny świadek zdarzenia. Po wypadku 

król mógł zostać przewieziony do zamku w Przedborzu, skąd wyruszył na łowy, ale o tym kroniki 

nie wspominają, a jeśli tak było, to spędził tam zaledwie kilka dni, bo już 16 września był w 

Radoszycach, oddalonych od Przedborza o ok. 30 km. Niecałe dwa miesiące później król umiera 

w Krakowie, w wieku 60 lat. Kiedy miał miejsce ów nieszczęśliwy wypadek ( podaj rok) oraz 

jaką nazwę nosiła wówczas miejscowość Żeleźnica (podpowiedź na tablicy informacyjnej) 
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punkt Piskorzeniec tylko dla rowerzystów !!! lub ambitnych piechurów – ok 3km. w jedną 

stronę(droga wewnętrzna LP, zakaz wjazdu pojazdów) 

 

9. Dość długi bo kilku kilometrowy odcinek do pokonania drogą leśną, aż do rezerwatu 

Piskorzeniec (51°02'15.5"N 20°02'02.1"E ) -   rezerwat torfowiskowy ( torfowisko - jeden z typów 

mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą 

procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno 

przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych)., utworzony 

w miejscu, gdzie łączą się : Potok Borowa, Potok Szreniawski i Czarna Pilczycka. W skład 

rezerwatu wchodzą również dwa stawy: ”Bolesław” – prawie całkowicie zarośnięty szuwarami 

oraz staw „Duży” o powierzchni lustra wody około 45 ha. Rezerwat „Piskorzeniec” zasiedla 

wyjątkowo bogaty w gatunki świat zwierząt. Występuje tu między innymi traszka zwyczajna, 

żekotka drzewna, żmija zygzakowata, jaszczurka żyworodna, gnieżdżą się lub żerują bocian biały, 

bocian czarny, czapla siwa, zimorodek. Zalatuje tu orzeł bielik, gnieżdżący się w niedalekim 

kompleksie leśnym „Oleszno”. Spośród ssaków atrakcję stanowią łosie i bobry. Podaj nazwę 

rzadkiej paproci wodnej występujące w/w rezerwacie ( podpowie Ci tablica nr 2) 
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Podaj ilość przystanków na ścieżce edukacyjnej "Piskorzeniec" 

 

                                                                            
 

 

 ( dla rowerzystów:) oraz przemieszczających się pojazdem mech .) 

 

10. Jedziesz dalej, kierujesz się w stronę Przedborza. Po drodze pomiędzy Wojciechowem a 

Przedborzem natrafisz na leśną kapliczkę  ( 51°04'03.8"N 19°56'13.9"E ), po prawej stronie drogi 

- to tzw. "szubienica" - miejsce stracenia powstańców wziętych do niewoli w bitwie o Przedbórz. 

Miejsce pierwotnie zaznaczone kapliczką skrzynkową na słupie, obecnie - z inicjatywy 

pracowników OTNPK drewnianym krzyżem. Odczytaj napis umieszczony na słupie krzyża : 
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Tu kończy się Twoja wycieczka :). Mamy nadzieję, że miło i aktywnie spędziłeś dzień z 

Przedborskim Parkiem Krajobrazowym. Pozostało Ci już tylko wypełnienie HASŁA: 
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Red.: Dorota Warzyńska Badura. 

          Dariusz Bień. 


