


PK 1
Ratusz. Tablica upamiętniająca 60 rocznicę udziału żołnierzy garnizonu Jarosław w misjach i operacjach pokojowych poza  
granicami kraju.
Ile biało-czerwonych chorągiewek umieszczono na tablicy?

PK 2 Ratusz. Tablica na chwałę i pamięć żołnierza polskiego, poległym, pomordowanym i pokaleczonym w I i II wojnie światowej.
W którą rocznicę powstania Związku Inwalidów Wojennych RP poświęcono tablicę?

PK 3
Ratusz.  Na  bocznej  ścianie  tablica  w  hołdzie  honorowemu mieszkańcowi  miasta  Jarosławia  Ojcu  Świętemu  
Janowi Pawłowi II.
Czym mamy wypełniać życie swoje? 

PK 4
Zabytkowa studnia, po odkryciu jej reliktów w 1965 r. częściowo odkopana i odrestaurowana. Część naziemna  
została zrekonstruowana współcześnie.
Na ilu pionowych słupach umieszczono zadaszenie studni? 

PK 5 Dom zwany „Gdańskim” zbudowany w k. XVI w., w 1959 r. został rozebrany a następnie odbudowany.
Jaką nazwę nosił szynk, który mieścił się w tym budynku w XIX w.?

PK 6 Kamieniczka w rynku.
Jaki napis widoczny jest nad środkowym okienkiem na szczycie budynku?

PK 7 Kamienica z lodziarnią „Fragola”.
Ile ozdobnych ceramicznych płytek wykorzystano na ścianie nazwy lodziarni?

PK 8 Kamienica narożna.
Ile wazonów umieszczono na fasadzie budynku od ul. Grodzkiej?

PK 9
Miejska wiata targowa - zbudowana w l. 1913-1924 na miejscu probostwa łacińskiego.
Na jakiej hali była wzorowana?

PK 10
Kamienica Mieszczańska - wzniesiona w 1625 r. na reliktach domu gotyckiego, od 1660 r. wielokrotnie przebudowywana i  
zmieniająca właścicieli. Od 1903 r. do dziś własność rodziny Tumidajskich.
Kiedy kamienica stanowiła kwaterę cesarza Józefa II Habsburga?

PK 11
Kamienica Orsettich - siedziba Muzeum w Jarosławiu. Tablica pamięci dra Kazimierza Gottfrieda - historyka, pedagoga,  
kustosza muzeum.
Ile postaci umieszczono na tablicy?

PK 12
Kamienica Orsettich - zbudowana w XVI wieku. Od 1633 r. własność Wilhelma Orsettiego kupca włoskiego. Od 1945 roku  
siedziba Muzeum.
Jak kamienicę nazywano w XIX wieku?

PK 13 Kamienica Attavantich - wzniesiona w latach 30 XVII wieku, w 1796 r. zakupiona została przez gminę miasta.
Od kiedy kamienica jest siedzibą Centrum Kultury i Promocji Miasta?

PK 14
W  piwnicach  kamienic  Rynek4,5,6  powstaje  Podziemne  Przejście  Turystyczne  w  ramach  projektu  gmin  podnoszenia  
atrakcyjności turystycznej miast partnerskich.
Jakie miasto partnerskie Jarosławia należy do projektu?

PK 15 Kamienica Gruszewiczów -w zniesiona na reliktach budynku gotyckiego w I połowie XVII w..
Kim z zawodu był Adrian Gruszewicz?

PK 16
Kamienica Rohma wzniesiona w k. XVI wieku. Od XIX w należała do aptekarzy Rohmów prowadzących aptekę „Pod czarnym  
orłem”. Na parterze oryginalna jedyna w Jarosławiu witryna sklepowa z początku XX wieku.
Jaka data widnieje na witrynie?

PK 17
Kamienica Królowej Marysieńki wzniesiona w XVII w., która należała między innymi do Jana Zamoyskiego i jego żony Marii  
Kazimiery, późniejszej Sobieskiej.
W którym wieku kamienica została przebudowana w stylu klasycystycznym?

PK 18
Kamienica  Królowej  Marysieńki.  Siedziba  Stowarzyszenia  Miłośników  Jarosławia.  Tablica  pamięci  generała  Scaevola-
Wieczorkiewicza, pierwszego prezesa SMJ.
W którą rocznicę śmierci generała umieszczono tablicę?

PK 19
Kamienica Rydzikowa wzmiankowana w XVI w.,  rozbudowana przez  rajcę Wojciecha Rydzika  na pocz.  XVII  wieku jako  
reprezentacyjny przykład „kamienicy jarosławskiej”. 
Jaką cerkiew ufundowali właściciele kamienicy?
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Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.
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