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Na planie Gostynina zaznaczono różne obiekty  

–  punkty kontrolne (PK). 

Do każdego z nich zadano pytanie.  
Odpowiedzi na pytania,  

jako potwierdzenia przebycia trasy,  

należy dostarczyć do Organizatora.  
 

Budowa trasy i kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  

Aktualność: wrzesień 2019 r. 
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Długość trasy: 3 km 

Do potwierdzenia: 20 PK 
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                                            Gostynin to prastary gród mazowiecki, będący przez wieki stolicą Ziemi Gostynińskiej. Nazwa Gostynin po raz  
                                      pierwszy pojawiła się w źródłach z 1279 roku za sprawą księcia płockiego Bolesława II, który w grodzie o nazwie  
                             Gostynin wystawił dokument z przywilejami dla biskupstwa płockiego. Sam gród gostyniński założył w XIII w. Konrad  
Mazowiecki na tzw. Łysej Górze obok jeziora Kocioł. Niżej powstał kościół grodowy św. Jakuba. Strategiczne położenie Gostynina 
ujawniło się już w roku 1326, kiedy to Władysław Łokietek zaatakował Mazowsze płockie. Chciał w ten sposób zmusić jego władcę  
Wacława, sprzymierzeńca Czechów i Krzyżaków, do uległości lennej. Łokietek obległ wówczas miasto, lecz go nie zdobył. Dynamiczny  
rozwój grodu datuje się od czasów panowania na Mazowszu księcia Siemowita III. Pod rządami kolejnych Siemowitów nowa osada 
intensywnie się rozwijała. Sprzyjało temu dogodne położenie na drodze z Kujaw na Mazowsze środkowe i na Ruś oraz liczne przywileje  
królewskie. Ważną rolę na ziemi gostynińskiej odgrywały także jarmarki i targi. Targi gostynińskie odbywały się w każdy wtorek, natomiast  
jarmarki 4 razy do roku: w Przewodnią Niedzielę, na św. Jakuba, św. Szymona i św. Andrzeja. W 1611 roku gostyniński zamek, po zwycięstwie  
hetmana Żółkiewskiego nad wojskami rosyjskimi w 1610 roku pod Kłuszynem, stał się miejscem uwięzienia cara rosyjskiego Wasyla  
Szujskiego z braćmi i bratową. Nie służyła im jednak okolica, bo wszyscy oni wkrótce zmarli. Nowoczesny rozwój Gostynina zaczął się  
w odrodzonej Polsce, gdy został miastem powiatowym w nowo utworzonym województwie warszawskim. W szybkim tempie rosła liczba 
mieszkańców. Sprzyjało temu między innymi przeprowadzenie linii kolejowej Płock-Gostynin-Kutno. Zarówno w XIX wieku, jak i w pierwszej  
poł. XX stulecia wielu mieszkańców Gostynina brało czynny udział w walkach narodowowyzwoleńczych. Obecne w mieście kładzie się  
duży nacisk na ochronę środowiska i rozwija turystykę. 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 

Gostyniński zamek – rezydencja Siemowitów. Zniszczony w trakcie II wojny północnej, stopniowo popadał w ruinę.
W 1824 roku, to co z niego 
zamienioną po wojnie na kościół kat

Ile latarń ustawiono wzdłuż biegnącej dookoła zamku ścieżki

PK 2 
Figura Matki Bożej z 1946 roku

Jaki kształt ma pomalowana na zielono podstawa figury

PK 3 
Budynek „Starego Młyna”, po pożarze z 2012 roku częściowo rozebrany.

Ile pionowych prętów tworzy kratę jedynego od strony północnej okna?

PK 4 
Klasycystyczny budynek zajazdu wzniesiony w latach 20

Jaki „pozorny” element architektoniczny 

PK 5 
Kamienica Majerów z 1914 roku z „barokową” fasadą

Od kiedy mieści się tutaj apteka?

PK 6 

Skwer miejski z pomnikiem Siemowita IV. Dzięki niemu w 1382 roku Gostynin otrzymał prawa miejskie. 
Tablica „Szlaku Książąt Mazowieckich”.

W jaki sposób książę starał się o 

PK 7 
Klasycystyczny budynek Urzędu Miasta wzniesiony na początku XX wieku z przeznaczeniem na szkołę

Jaką nazwę nosiło ugrupowanie założone przez patronkę Gimnazjum Żeńskiego?

PK 8 
Klasycystyczny budynek ratusza wzniesionego w latach 

W którym roku odsłonięto tablicę Związku Uczestników 

PK 9 
Wzniesiony na początku XX wieku budynek LO im. 

Kto jest autorem wyrytego n

PK 10 
Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego autorstwa 

Pod jakim adresem funkcjonował zakład kamieniarski, 

PK 11 

Wzniesiona w 1890 roku cerkiew św. Mikołaja
z historyczną i religijną malaturą.

W czym podano wymiary dzwonnicy i budynku cerkwi

PK 12 
Budynek Miejskiego Centrum Kultury. 

Jak miały na imię współautorki muralu?

PK 13 

Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej wzniesiony w 1971 roku i przemianowany w 1995 roku na Pomnik 
Walki i Zwycięstwa. Do 2009 roku pomnik stał na 

Ile osób wita wkraczających żołnierzy?

PK 14 
Budynek będący przykładem przedwojennej zabudowy miejskiej

W którym roku został wzniesiony?

PK 15 
Teren Starostwa Powiatowego w Gostyninie

Gdzie znajduje się pałac umieszczony na jednym ze zdjęć

PK 16 

Budynek kramów (jatek miejskich) wzniesiony około 1927 roku z inicjatywy Michała Żychlińskiego 
pierwszego Burmistrza Gostynina

Na ilu okrągłych kolumnach wspierają się arkady?

PK 17 

Kamienica rodziny Kmitów z 1828 roku
a od poł. XIX wieku szkoła miejska.

Ile rowków ma każda z kolumn

PK 18 
Talica upamiętniająca Żydów,

Jak nazywała się grupa, z inicjatywy której powstała 

PK 19 
Teren parafii NMP Matki Kościoła

W którą rocznicę śmierci Patrona Diecezji Płockiej 

PK 20 
Tablica szlaku „Wielokulturowy Gostynin

Ilu gostynińskich Żydów przeżyło okupację
 

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

rezydencja Siemowitów. Zniszczony w trakcie II wojny północnej, stopniowo popadał w ruinę.
 pozostało, przekazano gminie ewangelickiej, która wzniosła tutaj swoją świątynię, 

zamienioną po wojnie na kościół katolicki. Obecnie w obiekcie mieści się centrum hotelowo

latarń ustawiono wzdłuż biegnącej dookoła zamku ścieżki? 

Figura Matki Bożej z 1946 roku. 

Jaki kształt ma pomalowana na zielono podstawa figury? 

o pożarze z 2012 roku częściowo rozebrany. 

Ile pionowych prętów tworzy kratę jedynego od strony północnej okna? 

Klasycystyczny budynek zajazdu wzniesiony w latach 20-tych XIX wieku. 

Jaki „pozorny” element architektoniczny posiada budynek? 

Kamienica Majerów z 1914 roku z „barokową” fasadą. 

Od kiedy mieści się tutaj apteka? 

Skwer miejski z pomnikiem Siemowita IV. Dzięki niemu w 1382 roku Gostynin otrzymał prawa miejskie. 
Tablica „Szlaku Książąt Mazowieckich”. 

W jaki sposób książę starał się o rękę Jadwigi? 

Klasycystyczny budynek Urzędu Miasta wzniesiony na początku XX wieku z przeznaczeniem na szkołę

Jaką nazwę nosiło ugrupowanie założone przez patronkę Gimnazjum Żeńskiego?

Klasycystyczny budynek ratusza wzniesionego w latach 1821-24 wg projektu Hilarego Szpilowskiego

W którym roku odsłonięto tablicę Związku Uczestników Walk Zbrojnych o Niepodległość 

Wzniesiony na początku XX wieku budynek LO im. Tadeusza Kościuszki. Pomnik patrona

Kto jest autorem wyrytego na pomniku cytatu? 

Józefa Piłsudskiego autorstwa Tadeusza Biniewicza – gostyńskiego malarza i rzeźbiarza

Pod jakim adresem funkcjonował zakład kamieniarski, w którym wykonano cokół pomnika

Wzniesiona w 1890 roku cerkiew św. Mikołaja. W przebudowanym budynku zachowała się polichromia 
z historyczną i religijną malaturą. 

W czym podano wymiary dzwonnicy i budynku cerkwi? 

Budynek Miejskiego Centrum Kultury. Mural upamiętniający hołd ruski z 1611 roku.

ły na imię współautorki muralu? 

Wdzięczności Armii Radzieckiej wzniesiony w 1971 roku i przemianowany w 1995 roku na Pomnik 
Do 2009 roku pomnik stał na Rynku. 

ób wita wkraczających żołnierzy? 

Budynek będący przykładem przedwojennej zabudowy miejskiej. 

W którym roku został wzniesiony? 

Teren Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Tablica informacyjna. 

Gdzie znajduje się pałac umieszczony na jednym ze zdjęć? 

Budynek kramów (jatek miejskich) wzniesiony około 1927 roku z inicjatywy Michała Żychlińskiego 
pierwszego Burmistrza Gostynina. W okresie okupacji pełnił on funkcję więzienia sądowego.

ilu okrągłych kolumnach wspierają się arkady? 

Kamienica rodziny Kmitów z 1828 roku. W czasie powstania listopadowego mieścił się w niej szpital polowy, 
a od poł. XIX wieku szkoła miejska. 

Ile rowków ma każda z kolumn? 

Żydów, którzy mieszkali, pracowali i współtworzyli przez kilka

Jak nazywała się grupa, z inicjatywy której powstała tablica? 

Teren parafii NMP Matki Kościoła. Pamiątkowy dąb. 

W którą rocznicę śmierci Patrona Diecezji Płockiej posadzono to drzewo? 

Wielokulturowy Gostynin”. Żydowskie getto. 

Ilu gostynińskich Żydów przeżyło okupację? 

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 (11/M/19) 

rezydencja Siemowitów. Zniszczony w trakcie II wojny północnej, stopniowo popadał w ruinę. 
wzniosła tutaj swoją świątynię, 

w obiekcie mieści się centrum hotelowo-konferencyjne.   

Skwer miejski z pomnikiem Siemowita IV. Dzięki niemu w 1382 roku Gostynin otrzymał prawa miejskie. 

Klasycystyczny budynek Urzędu Miasta wzniesiony na początku XX wieku z przeznaczeniem na szkołę. 

Jaką nazwę nosiło ugrupowanie założone przez patronkę Gimnazjum Żeńskiego? 

24 wg projektu Hilarego Szpilowskiego. 

Walk Zbrojnych o Niepodległość i Demokrację?  

Pomnik patrona szkoły. 

gostyńskiego malarza i rzeźbiarza. 

wykonano cokół pomnika? 

W przebudowanym budynku zachowała się polichromia  

Mural upamiętniający hołd ruski z 1611 roku. 

Wdzięczności Armii Radzieckiej wzniesiony w 1971 roku i przemianowany w 1995 roku na Pomnik 

Budynek kramów (jatek miejskich) wzniesiony około 1927 roku z inicjatywy Michała Żychlińskiego – 
. W okresie okupacji pełnił on funkcję więzienia sądowego. 

W czasie powstania listopadowego mieścił się w niej szpital polowy,  

kilka stuleci Gostynin. 

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,  


