
Skierniewice
Miasto duchowo zaskakuj¹ce
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Parowozownia D³ugoœæ trasy: 6,4 km
Opracowanie trasy:
Barbara Szmyt (mapa)
Dariusz Walczyna
Aktualnoœæ mapy:
luty 2015 r.

Pierwsz¹ pisemn¹
informacj¹ o istnieniu
Skierniewic jest
wiadomoœæ o spotkaniu
odbytym
17 maja 1359r.
w pa³acu arcybiskupa
znajduj¹cym siê
we wsi Skierniewice. 
Przed setkami lat w miejscu, gdzie dziœ
s¹ Skierniewice, by³a maleñka osada, licz¹ca
kilkanaœcie osób. Wokó³ rozci¹ga³y siê przepastne bory
pe³ne dzikiego zwierza. Ksi¹¿ê czêsto urz¹dza³ tu trwaj¹ce
kilka dni polowania i w³aœnie w osadzie zatrzymywa³ siê
na odpoczynek. Wieœci o pobycie ksi¹¿êcego orszaku
w okolicy dociera³y wczeœniej do mieszkañców.
Mieli oni w nocy rozpalaæ ogniska, by ksi¹¿êcy orszak móg³
bez przeszkód trafiæ do osady. Pewnego razu ksi¹¿ê zapêdzi³ siê na niedŸwiedzia. 
Poœcig trwa³ bardzo d³ugo. Kiedy wreszcie uda³o siê dopaœæ groŸnego zwierza, ksi¹¿ê 
i jego towarzysze postanowili udaæ siê do osady. B³¹dzili ca³¹ noc, ale nie mogli 
dojrzeæ blasku ognia. Gdy rankiem dotarli na miejsce, mieszkañcy osady spali. 
Rozgniewany ksi¹¿ê krzykn¹³:
- Skier nie widzê!
Tak powsta³a nazwa miasta Skierniewice, która pozwala przypomnieæ mieszkañcom 
osady o zobowi¹zaniach wobec ksi¹¿êcego dworu.

Na planie Skierniewic 
zaznaczono punkty kontrolne 
(PK), którymi s¹ 
charakterystyczne obiekty. 
Nale¿y odnaleŸæ
te miejsca i potwierdziæ 
odpowiadaj¹c na pytania. 
Odpowiedzi proszê
przes³aæ
do organizatora.



RzeŸba na peronie I - pod drewnian¹ wiat¹ peronu. Wiata istnieje w niezmienionej formie od 1893 r.

Co w d³oniach trzyma postaæ Stanis³awa Wokulskiego?

Tablica przy budynku dworca kolejowego wybudowanego w stylu gotyku angielskiego.

Ile pocisków dotar³o 12 sierpnia 1920 r. z fabryki Manfreda Weissa w Csepel?

Czo³g T-34-85 upamiêtniaj¹cy prze³amanie oporu hitlerowców przez wojska radzieckie 17/18 I 1945 r.

Ilu poleg³o szeregowców?

Zabytkowa (klasycystyczna) brama wjazdowa do dawnej rezydencji prymasów przy Parku Miejskim.

W któr¹ rocznicê wyniesienia Skierniewic wmurowano tablicê?

Okr¹g³a altana (rotunda) ze scen¹, dawny amfiteatr (do maja 2013 r.)

Ile kolumn "podpiera" budowlê?

Osada pa³acowa. Oran¿eria (2 po³owa XIX w.)

Ile kominów widaæ na budynku oran¿erii na wprost z bramy od strony parku?

Park arcybiskupów gnieŸnieñskich.

Ile jest rzeŸb kobiecych w promieniu do 50 m. od zaznaczonego PK?

Najstarszy murowany budynek w Skierniewicach

Który rok widnieje na fasadzie budynku?

Koœció³ Œw. Jakuba - najcenniejszy zabytek miasta, wybudowany w kszta³cie rotundy rzymskiej.                 

W koœciele zachowa³y siê liczne tablice nagrobne z XVII i XVIII w.

Przed czym ma nas broniæ Œwiêty?

Modrzewiowy dworek. Siedziba Izby Historii Skierniewic.

Kto mieszka³ w tym domu?

Tablica na rogu budynku.

Komu poœwiêcona jest tablica?

£aweczka Profesora Pieni¹¿ka. Potarcie jab³ka, trzymanego w d³oni Profesora, ponoæ przynosi szczêœcie.

Ile ga³êzi wisi nad g³ow¹ Profesora Pieni¹¿ka?

Tablica pami¹tkowa. Za ogrodzeniem znajdowa³ siê dawny szpital (1867 r.).

Który pu³k piechoty tutaj stacjonowa³?

Koœció³ p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny (Koœció³ Garnizonowy). Powsta³ na bazie ma³ej 

cerkwi.

Z czego powsta³a Polska by ¿yæ?

Samolot typu MIG usytuowany nad Zalewem – zbiornikiem wodnym pe³ni¹cym w lecie funkcje 
rekreacyjne.

Jaki numer widnieje na samolocie?

Stary cmentarz ¿ydowski

Ile pionowych tablic nagrobnych (macew) widaæ na cmentarzu?

Krzy¿ ¿eliwny osadzony na wysokim postumencie. Naprzeciwko drewniany krzy¿ - z³amany w maju 2013 r.

Jakie litery znajduj¹ siê na obiekcie?

Koœció³ œw. Stanis³awa. Barokowy z 1720 r., obok zabytkowy cmentarz œw. Rocha.

Na ilu stopniach (podestach) wznosi siê krzy¿?

Pomnik pamiêci

Komu poœwiêcony jest pomnik?

Pomnik ku czci poleg³ych w obronie Ojczyzny 1939-45. Skwer Inwalidów Wojennych.

Ile postaci jest zwizualizowanych na pomniku ?(bry³a najbli¿ej ulicy od pó³nocy)
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Budynek dawnej synagogi z 1906 r. wybudowanej na miejscu pierwszej drewnianej z 1885 r. 

Ile okr¹g³ych okien jest na pó³nocnej œcianie budynku?

Po wojnie pe³ni³a funkcje u¿ytkowe, obecnie mieœci lokale us³ugowe.
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