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Na mapie czerwonymi okręgami zaznaczono punkty kontrolne (PK). 

Do każdego z nich zadano pytanie oraz wykonano zdjęcie.  

Odpowiedzi na pytania oraz dopasowane zdjęcia, 

 jako potwierdzenie przebycia trasy,  

należy dostarczyć do organizatora. 

Opracowanie trasy:  Patrycja Bartula-Jakubowska  

 Paweł Starzyński 

 Dariusz Mazurek 

Źródło mapy: ©autorzyOpenStreetMap  

Aktualność: grudzień 2019 r. 

wersja 1.0 
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                                Jedlińsk jest wsią położoną w powiecie radomskim, około 90 km od Warszawy i 10 km od Radomia, 

                             pomiędzy rzekami Radomką i Tymianką. Prawa miejskie, otrzymane w 1530 roku, utracił w wyniku represji 

                          popowstaniowych w roku 1869. W latach 1560-1630 ówczesne miasto stanowiło ważny ośrodek kalwinizmu w Polsce, 

przyciągając osadzających się tu licznie Szkotów. Po przejęciu Jedlińska przez katolików ludność szkocka opuściła miasto, co negatywnie 

odbiło się na jego rozwoju. Dziś Jedlińsk słynie w całej Polsce z wyjątkowych zwyczajów zapustnych, które kultywowane są 

prawdopodobnie od końca XVIII wieku. W ostatni wtorek karnawału mieszkańcy wsi urządzają widowisko przedstawiające sąd nad 

śmiercią oraz jej egzekucję. Obecnie widowisko odbywa się według wierszowanego XIX – wiecznego opisu autorstwa ks. Jana Kloczkowskiego. 

W porównaniu z większością polskich praktyk karnawałowych, Ścięcie śmierci ma najbardziej sceniczny charakter, z wyraźnym podziałem 

na aktorów i widownię. Nie jest to jednak odtworzenie karnawału na scenie, lecz element wpisany w przebieg samego widowiska 

w postaci odgrywanej przed publicznością rozprawy sądowej, odnotowany już w pierwszych XIX-wiecznych relacjach. Upodabnia to 

karnawał w Jedlińsku do wielu miejskich karnawałów zachodnioeuropejskich. 

źródło: Gmina Jedlińsk, wikipedia 

Jedlińsk 

Na ścięcie śmierci w kusy wtorek 

 

13/M/19 

Długość trasy: 1,5 km 

Do potwierdzenia: 13 PK 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (13/M/19) 

PK 1 Kiedy wystawiono statuę? 

PK 2 Podczas jakiego święta postawiono głaz? 

PK 3 Co trzyma w lewym ręku święty? 

PK 4 Pompę zdobi wizerunek pewnego zwierzęcia. Jakie to zwierzę? 

PK 5 Ile flag z herbem Jedlińska znajduje się za pomnikiem? 

PK 6 Jaką najpóźniejszą datę roczną umieszczono na pomniku? 

PK 7 Co znajduje się „w oknie” Ośrodka Kultury? 

PK 8 Gdzie wykonano pompę strażacką? 

PK 9 W którym roku miała miejsce pierwsza renowacja figury? 

PK 10 Kto ufundował figurę Matki Bożej Bolesnej? 

PK 11 Z którego roku pochodzi figura? 

PK 12 Kto złożył zwłoki męża i syna w tym grobie? 

PK 13 Jak długo zarządzał parafią ks. Jan Kloczkowski? 

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

(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/. 

Zdjęcia 
Sabina Bauman        

mailto:poczta@trino.pttk.pl

