


PK 1
Dworzec kolejowy. Pierwszy budynek powstał wraz z otwarciem linii kolejowej w 1884 ale w czasie II wojny światowej  
został  zburzony.  Powstały  później  dworzec  został  zmodernizowany  w  2016  r.  Na  ścianie  dworca  tablica  pamięci  
mieszkańców ziemi jarosławskiej wywiezionych i więzionych w obozach koncentracyjnych i innych miejscach zagłady
Kto będzie za nas mówił, gdy nas zabraknie?

PK 2 Graffiti o prawach miejskich Jarosławia
Na ilu kartach umieszczono zabytki miasta?

PK 3
Pomnik Walki i Męczeństwach, dawniej pomnik ku czci bohaterów poległych w l. 1939-1945.
W którą rocznicę zakończenia II wojny światowej kombatanci RP Ziemi Jarosławskiej oddają hołd walczącym na 
wszystkich frontach o wolna i niepodległą Polskę?

PK 4 Mural przedstawiający miejsca wszystkich zbrodni hitlerowskich w powiecie jarosławskim.
Ile miejsc zbrodni na jeńcach zaznaczono na mapie? 

PK 5 Kamienica z ozdobnym wejściem i fasadą.
Ile medalionów znajduje się na wykuszu nad wejściem ?

PK 6 Zabytkowy parterowy budynek z narożną figurką świętą.
Ile głów spogląda na nas z frontu przy wejściu?

PK 7 Zabytkowa kamienica
Ile postaci umieszczono nad bramą wjazdową?

PK 8 Zabytkowa kamienica po remoncie.
Ile pilastrów zdobi kamienicę nad wejściem?

PK 9
Lokal gastronomiczny Tadeusza Słowika.
Jaka data widnieje nad słowikiem?

PK 10 Gmach Mieszczańskiej Kasy Zaliczkowej wzniesiony w latach 20 XX wieku.
W którym roku Kasa Zaliczkowa zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy?

PK 11
Budynek, w którym w l. 1939-1944 miało swoja siedzibę gestapo. Tablica jako pomnik wiecznej hańby faszyzmu niemieckiego.
W którym roku Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu oddał tablicę pod opiekę społeczeństwa 
polskiego?

PK 12 Kamienica narożna, obecnie siedziba banku. Tablica upamiętniająca nadanie nazwy ulicy.
W którą rocznicę urodzin Wieszcza reprezentacja miasta nadała tej ulicy nazwę – ulica Juliusza Słowackiego?

PK 13 Obelisk w hołdzie Chopinowi w X lecie Państwowej Szkoły Muzycznej..
W którą rocznicę szkoły pomnik został odnowiony?

PK 14
Budynek dawnego Banku Rolniczego, obecnie siedziba Galerii Jarosławskiej.
Ile filarów zdobi wejście do Galerii?

PK 15 Kamienica nr 13.
Ile postaci podpiera naczynka nad balkonami kamienicy?

PK 16 Budynek banku. Tablica pamięci Michała Zielińskiego, żołnierza poety.
Twórcą jakiej piosenki wymienionej na tablicy był Michał Zieliński?

PK 17
Dawna willa burmistrza Dietziusa, obecnie ośrodek wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Tablica w hołdzie  
księdzu kanonikowi Mieczysławowi Lisińskiemu za utworzenie ośrodka wychowawczego dla chłopców.
Jaki owoc przynosi ten ,kto trwa we mnie?

PK 18 Miejsce gdzie urodził się Moshe Kupferman, wybitny malarz.
Jaką nazwę nosił kibuc, którego był budowniczym?

PK 19
Kościół pw. św. Ducha, stoi na miejscu drewnianej kaplicy powstałej przed 1462 r. Tablica upamiętniająca pięciowiecze  
jarosławskiego szpitalnictwa.
Między jakimi datami umieszczono na tablicy Chrystusa?

PK 20
Kamienica Mieszczańska zbudowana w poł. XIX wieku. W końcu XIX w. siedziba między innymi Głównej Ekspedycji  
Pocztowej.
Na jakiej trasie działała Ekspedycja Pocztowa?

PK 21 Kamienica Wojciechowskiego wybudowana w 1890 r.
Jaką nazwę nosiła apteka zwana potocznie „Apteką Wojciechowskiego”?

 PK 22 Gmach  dawnego  Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,  obecnie  Miejski  Ośrodek  Kultury.  Tablica  pamięci  20  rocznicy  
wyjścia z ziemi jarosławskiej kompani legionowej w boje o wolność ojczyzny.
W którym roku przywrócono społeczeństwu tablicę pochodzącą z pomnika Niepodległości zburzonego przez 
hitlerowców a stojącego na skwerze przed gmachem?
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Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osob, które przebyły TRInO.

trino.pttk.pl 
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