
 

Na planie Rawy Mazowieckiej zaznaczono punkty kontrolne (PK), do których zadano pytania. 
Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenia przebycia trasy należy dostarczyć do organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek  
Aktualizacja: lipiec  2016 r. 

Źródło mapy: ©autorzy OpenStreetMap 
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Rawa Mazowiecka  

Między Rawką a Ryłką 
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         O tym, że Rawa w XVI w. była ważnym 
         ośrodkiem, świadczy fakt, iż właśnie  
        na rawskim zamku trzymano tzw. skarb  
        kwarciany, do którego wpływała kwarta –  
        podatek na utrzymanie wojska Rzeczypospolitej.  
       Godnym odnotowania jest też sprowadzenie  
       do Rawy jezuitów, którzy w 1613 r. mieli swój  
       kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, a w roku 1622  
      ukończono budowę kolegium.  

     W drugiej połowie XVII stulecia miasto zostało zajęte przez  
    Szwedów, a zamek i zabudowa miejska doszczętnie zniszczone.  
    W 1795 r. Rawa została włączona do Prus, a od 1807 r. stała się  
    stolicą powiatu rawskiego departamentu warszawskiego. Rozwój miasta  
   przynoszą lata Królestwa Polskiego. W wyniku przeprowadzonej akcji  
   regulacji zabudowy miasta, uporządkowano bieg ulic, powstał klasycystyczny 
  ratusz oraz kamieniczki wokół rynku, a także park w stylu angielskim, tworzący  
  wspólne założenie architektoniczne z rynkiem. Wiek XX to okres wzlotów i upadków    
  miasta. Pierwsza wojna światowa prawie całkowicie zniszczyła miasto, lata między-  
 wojenne to czas odbudowy i wzmożonych inwestycji, niestety przerwanych nagle  
 II wojną światową. Rawa znów legła w gruzach.  

Odbudowana po wojnie Rawa Mazowiecka, z nowo powstałymi zakładami produkcyj-
nymi i usługowymi oraz z zachowanymi perełkami architektonicznymi stanowi dzisiaj 
dla województwa łódzkiego ważny ośrodek przemysłowy, rekreacyjny i kulturalny. 
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Długość trasy: 3,2 km 

Do potwierdzenia: 20 PK  
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                                 Pierwsza historyczna wzmianka o Rawie Mazowieckiej pochodzi  
  z 1228 r. Nie wiemy jednak do dziś, kiedy dokładnie pojawił się gród rawski. Wielce    
  prawdopodobnym jest to, że znajdował się on na terenie dzisiejszej Anielskiej Góry,  
   z którą związane są liczne legendy.  

   W roku 1321 Rawa uzyskała prawa miejskie, a w latach 1355-1370 wybudowano tutaj  
    murowany zamek Książąt Mazowieckich, którego sylwetka do dziś góruje nad miastem.  
    Za panowania Siemowita III (XIV w.), którego cennym sprzymierzeńcem był  
     Kazimierz Wielki, miasto pełniło funkcję stolicy całego książęcego Mazowsza. 

     W roku 1462 Rawa gościła Kazimierza Jagiellończyka, a po wcieleniu do Korony,  
        miasto zostało stolicą województwa rawskiego i wyrosło na jedno  
       z największych miast Mazowsza. Wieki XIV i XV były dobrym  
       okresem w dziejach Rawy, wojny w niewielkim stopniu  
        zniszczyły okolice, rozwijał się handel i rolnictwo. 

 Legenda 

         pomnik 

         tablica 

         kapliczka  

         inny obiekt  

 

 
 

       



  

 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 
 

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

trino.pttk.pl        

   

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/E/16) 

PK 1 
Muzeum Ziemi Rawskiej mieszczące się w dawnej willi Tadeusza Frankiewicza. 

Jaka firma ochroniarska strzeże obiektu? 

PK 2 
Most drogowy na Rawce.  

Ile czerwonych odblasków umieszczono po obu stronach mostu? 

PK 3 
Ruiny gotyckiego zamku Książąt Mazowieckich z końca XIV wieku. Do naszych czasów przetrwała baszta 
i fragmenty murów. Szpaler drzew nad Ryłką. 

Ile brzóz rośnie wzdłuż zaznaczonego odcinka rzeki? 

PK 4 
Pozostałości murów zamkowych. 

Ile warstw cegły tworzy najwyższy, zachowany fragment murów zamkowych? 

PK 5 
Zespół klasztorny Augustianów, obecnie Pasjonistów z barokowym kościołem św. Pawła od Krzyża. 

Jaki rok wyryto od spodu daszku osłaniającego wejście do kościoła? 

PK 6 
Teren przykościelny. Ogród Oliwny autorstwa Czesława Dzwigaja z Krakowa. 

Po ile ogniw mają żelazne łańcuchy spinające kamienie? 

PK 7 
Pierwotnie gotycki, jednonawowy kościół szpitalny św. Ducha. W XIX w. rozbudowany. Obecnie siedziba 
parafii ewangelicko-augsburskiej. 

Ile okien zostało zamurowanych od strony zachodniej? 

PK 8 
Rynek. Zabudowania dawnego kolegium jezuickiego z 1613 roku. Jego uczniem był m.in. znany sarmacki 
poeta i pamiętnikarz - Jan Chryzostom Pasek. 

Który z Wazów odwiedził to miejsce w 1665 roku? 

PK 9 
Rynek. Barokowy, trójnawowy kościół farny Niepokalanego Poczęcia NMP. 

W którym roku ufundowano figurę św. Józefa? 

PK 10 
Rynek. Neoklasycystyczny budynek ratusza z pocz. XIX wieku. Tablica pamiątkowa z najważniejszymi 
datami z dziejów miasta.  

Kto jest wykonawcą tablicy? 

PK 11 
Przedszkole miejskie nr 1 – Tęczowa Jedynka. 

Ile rzeźb bajkowych postaci stoi w przyprzedszkolnym ogródku? 

PK 12 
Zabytkowy dom projektu krakowskiego architekta Wacława Krzyżanowskiego z 1905 roku. 

Co to takiego FIDEO? 

PK 13 
Kamień pamiątkowy. 

Skąd pochodziły pieniądze na inwestycję? 

PK 14 
Nowoczesny budynek Miejskiego Domu Kultury. Kamień pamiątkowy. 

W jaki sposób upamiętniono tutaj okrągłą rocznicę odzyskania niepodległości? 

PK 15 
Kamień pamiątkowy. 

Czego rok obchodzony był w 2012 roku? 

PK 16 
Jeden z budynków Starostwa Powiatu Rawskiego mieszczący m.in. informację turystyczną.  
Tablica pamiątkowa. 

Co spalili Powstańcy? 

PK 17 
Plac Wolności. Pomnik upamiętniający 122. rocznicę powstania Straży Ogniowej w Rawie Mazowieckiej. 

Na czym polega istota wspomnień? 

PK 18 
Miejsce pamięci narodowej. 

Kim był Zdzisław dla Jerzego? 

PK 19 
XIX-wieczny, urządzony w stylu angielskim park miejski. Na jego terenie rośnie ponad 70 gatunków drzew 
i krzewów. 

Na jakie kolory pomalowano balustrady mostu? 

PK 20 
Park miejski. Element małej architektury. 

Na ilu drewnianych słupach wspiera się dach altany? 
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