
Podobnie jak i inne miasta, Przemyśl również miał swoją dzielnicę zamieszkałą przez mniejszość żydowską, nazywaną 
żydowskim miastem. Rozciągało się ono w obrębie obecnych ulic: Ratuszowej, Kazimierza Wielkiego, Wałowej i Mostowej. 

Izraelici zamieszkiwali także inne rejony miasta, ale w tej dzielnicy przeważali liczebnie nad chrześcijanami. Z dawnej 
zabudowy tej części Przemyśla pozostało niewiele. Bezpowrotnie zniknęły żydowskie synagogi, łaźnie i rytualne 

        budynki, a także niektóre ulice i kamienice. Już we wczesnym średniowieczu istniała w tym miejscu osada 
                 przygrodowa. Pierwsza wzmianka o osadnictwie żydowskim w mieście Primisz, które historycy identyfikują 

                             z Przemyślem, pochodzi z 1031 r., gdy gród został najechany przez Rusinów. Pierwsze pewne wzmianki 
                                   o pobycie Żydów w Przemyślu pochodzą z lat 1402-1407. W 1559 roku król Zygmunt August 

                                              pozwolił Żydom na swobodne osiedlanie się w Przemyślu, prowadzenie w mieście handlu i innej 
                                                                  działalności. Po wybudowaniu Bramy Wodnej (Krakowskiej) obronę jej powierzono 

                                                                  Żydom. Według spisu w 1921 r. Żydzi stanowili ponad 38 procent ludności miasta. 
                                                                                     Podczas II wojny światowej nastąpiła zagłada ludności żydowskiej. Wraz 
                                                                                     z zagładą przemyskich Żydów i niemal całego „Żydowskiego miasta” ta część 

                                                                                           Przemyśla zmieniła swój charakter i wygląd. Po zniszczonych kamienicach 
                                                                                                 pozostały puste place i niezabudowane parcele. W miejscu zburzonych 

                                                                                                    w czasie walk pomiędzy Niemcami i Sowietami w 1941 r. kamienic 
                                                                                                         stanął nowoczesny gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. 

Źródło:  „Przewodnik po Przemyślu“ Dariusza Hopa 

Długość trasy: 1,4 km 

Do potwierdzenia: 20 PK 

1/R/20 
 

Przemyśl 

Między Jagiellońską a Rynkiem 

 

Na mapie, czerwonymi okręgami, zaznaczono punkty kontrolne (PK).  
Do każdego z nich zadano pytanie. Odpowiedzi na pytania, 

 jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć  
do organizatora. 

Opracowanie trasy: śp. Sławomir Otap 

Kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  

 Aktualność: wrzesień 2017 r. 
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Sławomir Otap (1953-2019) 

autor ponad 170 tras TRInO 



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Tablica w hołdzie Józefowi Piłsud

W którym roku Józef Piłsudski został honorowym obywatelem Przemyśla

PK 2 
Budynek z 1892 r., w którym mieści się założone w 1909 r. Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Jaka przemyska Kongregacja mieści się również w tym budynku?

PK 3 

Tablica upamiętniająca opanowanie w dniu 23.01.1990 r. siedziby KW PZPR przez Konfederację Polski Niepodległej i Federację
Młodzieży Walczącej oraz przekazanie tego budynku na cele edukacyjne.

W którą rocznicę powstania KPN ufundowano tablicę?

PK 4 
Kamienica wzniesiona w 1905 r.

Ile balkonów znajduje się na narożu kamienicy?

PK 5 
Pomnik Józefa Piłsudskiego. 

Ile drzew rośnie na zieleńcu za pomnikiem?

PK 6 
Skwer Wyszehradzki – nazwa nadana z okazji spotkania przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej.

Na jakim szczeblu dyplomacji odbyło się to spotkanie?

PK 7 

Nowoczesny budynek Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Pomnik Kazimierza M. Osińskiego, architekta, założyciela 
i dyrektora Muzeum. 

Co architekt trzyma w swoim prawym ręku?

PK 8 
Tablica w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej.

Co, oprócz napisu, umieszczono na tablicy?

PK 9 
Współczesny budynek z ciekawą dekoracją w formie ceramicznych płytek z

Ile takich płytek zdobi budynek

PK 10 
Pomnik w hołdzie żołnierzom AK 1939

W którym roku społeczeństwo miasta wystawiło pomnik?

PK 11 

Pomnik 100-lecia założenia z inicjatywy J. Piłsud
będącej zalążkiem wojska polskiego.

Kto w 1908 r. we Lwowie założył Związek Walki Czynnej?

PK 12 

Plac Na Bramie – główny plac 
wybudowanej w połowie XVI wieku. Jej lokalizację wyznaczają czerwone płytk
ulicy Franciszkańskiej. 

Do ilu miejsc skieruje nas drogowskaz umieszczony na słupku pośrodku deptaku?

PK 13 

Kościół św. Antoniego Padewskiego wzniesiony w l. 1641
gwardiana przemyskich reformatów Krystyna Szykowskiego, bohatera walk z 

Gdzie miało miejsce zwycięstwo nad hordą Tatarów?

PK 14 
Tablica upamiętniająca nadanie ulicy imienia Juliusza Słowackiego w stulecie urodzin Wieszcza.

Kto nadał ulicy jej nazwę? 

PK 15 
Fajka uroczyście zapalana na rozpoczęcie 

W którym roku zapalono fajką po raz pierwszy?

PK 16 
Zabytkowa kamienica wzniesiona w XVIII

Jaki rok widnieje na kamienicy?

PK 17 
Zabytkowa kamienica z 1914 roku

Ile owalnych okienek znajduje się na szczycie kamienicy?

PK 18 
Kamienica narożna z 1908 roku

Ile wieżyczek znajduje się nad balkonem na rogu kamienicy?

PK 19 
Eklektyczna kamienica z 1900 roku wzniesiona na fundamentach XVII

Ile ludzkich głów spogląda na ulicę znad okien 

PK 20 
Kamienica mieszczańska ze sklepem myśliwskim „Hubert”.

Ile liści dębu otacza dzika? 

 

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

Tablica w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu, który prowadził działalność niepodległościową w Przemyślu w latach 1906, 1913, 1916.

ki został honorowym obywatelem Przemyśla? 

w którym mieści się założone w 1909 r. Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

Kongregacja mieści się również w tym budynku? 

Tablica upamiętniająca opanowanie w dniu 23.01.1990 r. siedziby KW PZPR przez Konfederację Polski Niepodległej i Federację
Młodzieży Walczącej oraz przekazanie tego budynku na cele edukacyjne. 

rocznicę powstania KPN ufundowano tablicę? 

r., siedziba Ukraińskiego Domu Narodowego – miejsce spotkań mniejszości ukraińskiej.

Ile balkonów znajduje się na narożu kamienicy? 

rośnie na zieleńcu za pomnikiem? 

nazwa nadana z okazji spotkania przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej.

Na jakim szczeblu dyplomacji odbyło się to spotkanie? 

Nowoczesny budynek Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Pomnik Kazimierza M. Osińskiego, architekta, założyciela 

Co architekt trzyma w swoim prawym ręku? 

Tablica w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej. 

umieszczono na tablicy? 

ciekawą dekoracją w formie ceramicznych płytek z kwiatami. 

ek? 

Pomnik w hołdzie żołnierzom AK 1939-1945. 

W którym roku społeczeństwo miasta wystawiło pomnik? 

lecia założenia z inicjatywy J. Piłsudskiego Związku Walki Czynnej – pierwszej, niepodległościowej organizacji 
będącej zalążkiem wojska polskiego. 

Kto w 1908 r. we Lwowie założył Związek Walki Czynnej? 

główny plac dawnego Przedmieścia Lwowskiego. Jego nazwa pochodzi od dawnej Bramy Lwowskiej 
wybudowanej w połowie XVI wieku. Jej lokalizację wyznaczają czerwone płytki wkomponowane w nawierzchnię chodnika 

drogowskaz umieszczony na słupku pośrodku deptaku? 

Kościół św. Antoniego Padewskiego wzniesiony w l. 1641-1664. Obok kościoła, w obwodzie ogrodzenia, znajduje się pomnik 
gwardiana przemyskich reformatów Krystyna Szykowskiego, bohatera walk z Tatarami w 1672 r.

Gdzie miało miejsce zwycięstwo nad hordą Tatarów? 

Tablica upamiętniająca nadanie ulicy imienia Juliusza Słowackiego w stulecie urodzin Wieszcza.

Fajka uroczyście zapalana na rozpoczęcie corocznego Święta Fajki. 

W którym roku zapalono fajką po raz pierwszy? 

wzniesiona w XVIII wieku, przebudowana. 

Jaki rok widnieje na kamienicy? 

1914 roku z ozdobnymi balustradami balkonowymi. 

owalnych okienek znajduje się na szczycie kamienicy? 

1908 roku. 

Ile wieżyczek znajduje się nad balkonem na rogu kamienicy? 

1900 roku wzniesiona na fundamentach XVII-wiecznego budynku. 

Ile ludzkich głów spogląda na ulicę znad okien II piętra? 

ze sklepem myśliwskim „Hubert”. 

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

Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/R/20) 
ziałalność niepodległościową w Przemyślu w latach 1906, 1913, 1916. 

Tablica upamiętniająca opanowanie w dniu 23.01.1990 r. siedziby KW PZPR przez Konfederację Polski Niepodległej i Federację 

miejsce spotkań mniejszości ukraińskiej. 

nazwa nadana z okazji spotkania przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej. 

Nowoczesny budynek Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Pomnik Kazimierza M. Osińskiego, architekta, założyciela  

pierwszej, niepodległościowej organizacji 

dawnego Przedmieścia Lwowskiego. Jego nazwa pochodzi od dawnej Bramy Lwowskiej 
i wkomponowane w nawierzchnię chodnika 

1664. Obok kościoła, w obwodzie ogrodzenia, znajduje się pomnik 
Tatarami w 1672 r. 

Tablica upamiętniająca nadanie ulicy imienia Juliusza Słowackiego w stulecie urodzin Wieszcza. 

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,  


