
                                                                                                                                                                                                       Najdawniejsza łęczycka osada istniała już w VI wieku.  
                                                                                                                                                                    Był to zespół złożony z grodu, wczesnomiejskiej osady targowej i kościelnego  
                                                                                                                                                   ośrodka na terenie dzisiejszego Tumu. Osadę koło kolegiaty nazywano Starą Łęczycą. Nowe  
                                                                                                                              miasto lokacyjne wykształciło się w XIII wieku (prawa miejskie nadano w 1267 roku) na terytorium ówczesnej 
                                                                                                               osady targowej, zlokalizowanej na zachodnim brzegu Bzury. W połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki zbudował 
                                                                                                         tutaj zamek królewski i otoczył miasto murami obronnymi. Wytyczono istniejącą do dzisiaj siatkę brukowanych ulic, wzniesiono kościół i klasztor 
                                                                                       Dominikanów pod wezwaniem św. Doroty i św. Stanisława, ratusz i prawdopodobnie kościół farny św. Andrzeja Apostoła, wówczas jeszcze drewniany. 
                                                                             Wytyczono także dzielnicę żydowską, której osią była istniejąca do dzisiaj ulica Żydowska. Osada tworzona w XIII wieku przeistoczyła się w królewskie miasto.  
                                                                        Do XVI wieku Łęczyca odgrywała znaczącą rolę w życiu politycznym Polski. Schyłek świetności przyniósł Łęczycy potop szwedzki, w czasie którego zniszczeniu 
                                                                  uległy miasto i zamek. W wyniku pożarów, wojen i kryzysu gospodarczego Łęczyca, aż do rozbiorów, znalazła się w stagnacji typowej dla ówczesnych ośrodków  
miejskich w Polsce. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku, kiedy na teren Łęczycy wkroczyli Prusacy, zmienił się charakter miasta. Zostało ono przekształcone przez okupanta w dobrze ufortyfikowaną  
twierdzę opartą na systemie bastionowym. W XIX wieku uregulowano chaotyczną zabudowę wzdłuż dawnych ulic i wytyczono nowe ciągi komunikacyjne obiegające „kazimierzowskie” miasto.  
Przełom XIX i XX stulecia pozostawił w wizerunku Łęczycy zabudowę mieszczańską. Wzrost liczby ludności i poprawa koniunktury gospodarczej spowodowały wznoszenie kamienic czynszowych, 
a kilkupiętrowy młyn parowy przy ulicy Kaliskiej wraz z jego monumentalnym kominem, symbolicznie wskazywał dalszy kierunek przemysłowego rozwoju Łęczycy, będąc zarazem najwyższym  
punktem w panoramie miasta do czasu odbudowy, w latach 60-tych XX wieku, górnych kondygnacji wieży zamkowej. 

www.leczyca.info.pl 

Długość trasy: 3,6 km 

Do potwierdzenia: 20 PK 

2/E/19 
 

Łęczyca - Na herbatce u Boruty 

Na planie miasta zaznaczono różne miejsca  

stanowiące punkty kontrolne (PK).  

Do każdego z nich zadano pytanie. Odpowiedzi na pytania,  

jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć  

do organizatora. 

Opracowanie trasy i kreślenie mapy: 
Dariusz Mazurek 

 Aktualność: sierpień 2019 r. 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Kwatera wojenna z mogiłami 644 

Na jakich typach samolotów walczyli upamiętnieni lotnicy

PK 2 
Cmentarz rzymskokatolicki parafii św. Andrzeja założony w 

Jaki rok widnieje na metalowym krzyżu

PK 3 

Kino „Górnik”. Swoją działalność rozpoczęło w kwietniu 1960 

remont obiektu. 

Ile kolorowych kwadratów, nawiązujących do kadrów kliszy filmowej, 

PK 4 
Zdewastowany dworzec Krośniewicko

Ile okien miał budynek dworcowy

PK 5 
Budynek Miejskiego Domu Kultury

Z jakiego funduszu korzystano przy jego budowie

PK 6 
Budynek szpitala prowincjonalnego wzniesiony ze składek społecznych w 1844 roku. Dla chorych przygotowano 35 łóżek.

Czego prenumerata pod wskazanym numerem 

PK 7 
Klasycystyczna kamienica z końca XIX w

Ile kamiennych kul zdobi fasadę budynku

PK 8 

Wzniesiony w poł. XVII w. wczesnobarokowy zespół klasztorny 

Piwo. Na szczególną uwagę zasługuje rokokowy wystrój świątyni. 

styczniowego, klasztor uległ kasacie. 

Z którego roku pochodzą rzeźby Maryi i Chrys

PK 9 
Ulica z zaznaczonym obrysem jednej z dwóch bram miejskich 

Ile szyldów semaforowych zdobi sąsiadujący z tym miejscem budynek

PK 10 

Dawny klasztor oo. Dominikanów, istniejący w tym miejscu 

zlikwidowały klasztor, a jego budynki 

Co trzyma w lewej ręce kosmonauta

PK 11 

Park miejski im. Józefa Piłsudskiego. To jeden z najstarszych parków w Polsce. Pierwsze założenie parkowe pochodzi z XVIII w. 

Pamiątkowy kamień upamiętniający 

Kiedy odsłonięto tablicę pamiątkową

PK 12 
Park miejski. Pole do gry w boule.

W jaki sposób wybiera się zespół, który ma rozpocząć grę

PK 13 
Park miejski. Kapliczka z figurką 

Ile strzał znajduje się w kołczanie myśliwego

PK 14 
Rzeźba na placu Przyjaźni. 

Ile metalowych klinów wbito w głaz

PK 15 

Zamek królewski został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w poł. XIV w

Księstwa Łęczyckiego. W swoich murach zamek gościł

Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę. 

Kto jest autorem stojącej przy wejściu do zamku rzeźby

PK 16 

Klasycystyczny ratusz wzniesiony w latach 178

z rozbiórki murów obronnych. Z tarasu ratusza odgrywany jest hejnał miasta. 

Jak w oryginale brzmi ostatnie słowo inskrypcji

PK 17 
Pomnik Bohaterów Bitwy nad Bzurą.

Kim byli pyszni jeńcy, o których wspomniano na pomniku

PK 18 

Dawny Klasztor i Kościół Panien

łęczyckiego i brzezińskiego. W 1815 

Strzelana. Obecnie część pomieszczeń wykorzystują Urszulanki.

Czyje słowa umieszczono na stojącym na dziedzińcu krzyżu

PK 19 

Kościół św. Andrzeja z I poł. XV w. (przebudowany w

kaplicę rodziny Szczawińskich. Obok stoi jedn

Ilu księży w ten sposób upamiętniono

PK 20 
Budynek dawnego Seminarium Nauczycielskiego z I poł. XIX w.

Co nie pozwoli zapomnieć i przebaczyć

 
Odpowiedzi należy przesłać na e

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę

które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/.

Rekreacyjna Impreza na Orientację

644 żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. Grupa tablic pamiątkowych.

typach samolotów walczyli upamiętnieni lotnicy? 

Cmentarz rzymskokatolicki parafii św. Andrzeja założony w latach 20-tych XIX wieku. Kaplica grobowa

Jaki rok widnieje na metalowym krzyżu z tyłu kaplicy? 

Swoją działalność rozpoczęło w kwietniu 1960 r. Obecny stan pochodzi z 2015 r., kiedy to przeprowadzono

nawiązujących do kadrów kliszy filmowej, zdobi fasadę budynku od strony 

Krośniewicko-Ozorkowskiej Kolei Wąskotorowej. Linia funkcjonowała do 2001 roku.

dworcowy?  

Domu Kultury z lat 50. ubiegłego wieku. 

Z jakiego funduszu korzystano przy jego budowie?  

Budynek szpitala prowincjonalnego wzniesiony ze składek społecznych w 1844 roku. Dla chorych przygotowano 35 łóżek.

Czego prenumerata pod wskazanym numerem telefonu?  

z końca XIX w. 

Ile kamiennych kul zdobi fasadę budynku?  

Wzniesiony w poł. XVII w. wczesnobarokowy zespół klasztorny oo. Bernardynów fundacji podczaszyny płockiej Doroty 

Na szczególną uwagę zasługuje rokokowy wystrój świątyni. W 1864 roku za patriotyczną postawę w czasie powstania 

styczniowego, klasztor uległ kasacie. Bernardyni powrócili do Łęczycy w 1946 roku. 

Z którego roku pochodzą rzeźby Maryi i Chrystusa ustawione na szczycie fasady kościoła? 

jednej z dwóch bram miejskich – Bramy Poznańskiej. 

szyldów semaforowych zdobi sąsiadujący z tym miejscem budynek?  

ominikanów, istniejący w tym miejscu prawdopodobnie już w XIII wieku. Pod koniec XVIII w. 

budynki w 1801 r. adoptowano na więzienie, które funkcjonowało tutaj do 2006 r

ręce kosmonauta?  

im. Józefa Piłsudskiego. To jeden z najstarszych parków w Polsce. Pierwsze założenie parkowe pochodzi z XVIII w. 

Pamiątkowy kamień upamiętniający 50. rocznicę Zlotu Harcerzy Ziemi Łódzkiej. Dawniej stała w tym miejscu

tablicę pamiątkową?  

Pole do gry w boule. 

W jaki sposób wybiera się zespół, który ma rozpocząć grę?  

Park miejski. Kapliczka z figurką św. Huberta. 

strzał znajduje się w kołczanie myśliwego?  

Ile metalowych klinów wbito w głaz?  

wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w poł. XIV w. Wiązało się to z przyłączeniem do Polski 

W swoich murach zamek gościł, oprócz swojego fundatora, innych polskich władców: Władysława Jagiełłę,

Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę. Jednak najsłynniejszym jego bywalcem pozostaje do dziś diabeł Boruta.

Kto jest autorem stojącej przy wejściu do zamku rzeźby?  

wzniesiony w latach 1787-1790 wg proj. J. Kubickiego. Do jego budowy posłużyła cegła pozyskana 

Z tarasu ratusza odgrywany jest hejnał miasta. Tablica pamiątkowa

Jak w oryginale brzmi ostatnie słowo inskrypcji?  

Bohaterów Bitwy nad Bzurą. 

o których wspomniano na pomniku?  

Panien Norbertanek został wzniesiony w 1603 r. z fundacji Mikołaja Szczawińskiego, kasztelana 

W 1815 r. zabudowania klasztorne zostały sprzedane przez zakonnice, które przeniosły się do 

Strzelana. Obecnie część pomieszczeń wykorzystują Urszulanki. 

na stojącym na dziedzińcu krzyżu?  

poł. XV w. (przebudowany w XVII, XVIII i XIX w.). W latach 1637-1646 dobudowano do niego barokową

Obok stoi jednyna zachowana wieża obronna zaadoptowana na dzwonnicę. 

upamiętniono?  

dawnego Seminarium Nauczycielskiego z I poł. XIX w. 

Co nie pozwoli zapomnieć i przebaczyć?  

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, 

które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/E/19) 

. Grupa tablic pamiątkowych. 

Kaplica grobowa rodziny Janickich.  

, kiedy to przeprowadzono gruntowny 

zdobi fasadę budynku od strony południowej?  

Linia funkcjonowała do 2001 roku. 

Budynek szpitala prowincjonalnego wzniesiony ze składek społecznych w 1844 roku. Dla chorych przygotowano 35 łóżek. 

ernardynów fundacji podczaszyny płockiej Doroty 

za patriotyczną postawę w czasie powstania 

  

Pod koniec XVIII w. władze pruskie 

, które funkcjonowało tutaj do 2006 roku. Mural. 

im. Józefa Piłsudskiego. To jeden z najstarszych parków w Polsce. Pierwsze założenie parkowe pochodzi z XVIII w. 

w tym miejscu mała altanka. 

Wiązało się to z przyłączeniem do Polski 

innych polskich władców: Władysława Jagiełłę, 

Jednak najsłynniejszym jego bywalcem pozostaje do dziś diabeł Boruta. 

1790 wg proj. J. Kubickiego. Do jego budowy posłużyła cegła pozyskana  

Tablica pamiątkowa. 

został wzniesiony w 1603 r. z fundacji Mikołaja Szczawińskiego, kasztelana 

r. zabudowania klasztorne zostały sprzedane przez zakonnice, które przeniosły się do 

1646 dobudowano do niego barokową 

zaadoptowana na dzwonnicę. Tablica pamiątkowa. 

trino.pttk.pl  

lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

na publikację na liście osób,  


