
                                                                                                            Pierwsza wzmianka o Opocznie  

                                                                                                 pochodzi z 1284 roku i dotyczy nazwy  

                                                                                            „Opocza”, wspomnianej w dokumencie  

                                                                                        Leszka Czarnego dla kolegiaty sandomier- 

                                                                                        skiej. „Opocz” oznaczało osadę położoną  

                                                                                       na opoce, czyli skale wapiennej. Z czasem    

                                                                                              wzmocniono tę nazwę przez dodanie  

                                                                                przyrostka -no. Opoczno wchodziło wówczas  

                                        w skład kasztelanii żarnowskiej dzielnicy sandomierskiej. Ma miejsce  

                                          jego szybki rozwój. W II poł. XIV wieku sprawowane są w Opocznie  

                               już urzędy sędziego ziemskiego, wójta oraz radcy ekonomicznego. Natomiast  

                           okres świetności miasta przypada na czasy panowania Kazimierza Wielkiego.  

                             Monarcha ten w 1365 r. nadaje miastu prawo magdeburskie i rozszerza  

                                jego obszar. Nowe osiedle zostaje otoczone murami obronnymi i fosą.  

                                   Oprócz tego wzniesiono w nim zamek, zbrojownię, dwór wójtowski,  

                                         kościół św. Bartłomieja, sukiennice i domy mieszczańskie. Wjazdu  

                                               do miasta strzegły: Brama Dolna i Brama Łowicka. Jest to również           

                                                  okres rozwoju handlu i rzemiosła. Załamanie gospodarcze  

                                                przychodzi w XVII w. Szczególnie dotkliwe zniszczenia przyniósł  

                    miastu w 1655 r. najazd szwedzki. W Opocznie pozostało zaledwie 20 domów,  

                 11 rzemieślników, a targi zupełnie ustały. Stosunki handlowe ożywiają się nieco  

               w poł. XVIII w. W kolejnych latach ma miejsce stały, acz powolny rozwój miasta.  

           W 1880 r. zostają uruchomione funkcjonujące do dziś Zakłady Płytek Ceramicznych.   

        Oprócz nich w początkach  XX w. istniała odlewnia, 7 pieców wapiennych, cementownia,  

                    browar i pończoszarnia. Ułatwieniem w rozwoju przemysłu było uruchomienie  

                            w 1885 r. linii kolejowej Koluszki - Skarżysko-Kamienna. Kolejne zniszczenia 

                              przyniosły miastu dwie wojny światowe. Po II wojnie światowej Opoczno  

                              systematycznie rozwija się jako lokalny ośrodek przemysłu, administracji  

                                i kultury. Obok, mających ponad stuletnią tradycję, ZZPC „Opoczno” drugą  

                                     wiodącą gałęzią przemysłu stało się włókiennictwo. W latach 70-tych  

                                    wybudowano kombinat włókienniczy, obecny „Optex” S.A. Rozwija się  

                                    przemysł rolno-spożywczy pracujący na bazie produktów miejscowego  

                           rolnictwa. 

                                                   www.naszeopoczno.pl/o-opocznie/historia-opoczna/ 

 

Długość trasy: 2,4 km 

Do potwierdzenia: 20 PK 

3/E/19 
 

Opoczno 

Miasto na skale 
 

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  

i kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  

 Aktualność: wrzesień  2019 r. 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 

Opoczyński zamek. Jego początki sięgają XIV w. i wiążą się z osobą króla Kazimierza Wielkiego.
przez wiele lat pozostawał w ruinie. Odbudowany w latach 1875
neorenesansowym. Od 1976 roku

Jaki element budynku objęto zakazem wstępu

PK 2 
Pomnik Nieznanego Żołnierza ufundowany w latach 20
w latach 1914-1920 o niepodległość Polski. 

Z ilu ogniw składa się łańcuch okalający pomnik od strony tablicy „Poległym za Ojczyznę”

PK 3 
Mural upamiętniający 730. rocznicę pojawienia się Opoczna na kartach historii

Kto dzisiaj tworzy historię tego miasta

PK 4 

Pomnik Wdzięczności odsłonięty w 2010 roku w hołdzie mieszkańcom ziemi opoczyńskiej pomordowanym 
w więzieniach i obozach koncentracyjnych, poległym w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939
w walce o niepodległość w latach 1945

Jak miał na nazwisko autor pomnika

PK 5 
Odnowiona w 1994 roku kapliczka Chrystusa Frasobliwego z 1747 roku. 

Jak miał na nazwisko jej fundator

PK 6 
Współczesny budynek z płaskorzeźbą przedstawiającą 

Od kiedy lew strzeże wejścia do budynku

PK 7 
Pomnik upamiętniający likwidację opoczyńskiego getta

Kiedy wyjechał z Opoczna ostatni transport Żydów do obozu zagłady

PK 8 
Odsłonięty w 1980 roku pomnik Włodzimierza Perzyńskiego 

Kiedy dokładnie nastąpiło odsłonięcie pomnika

PK 9 
Pomnik-ławeczka poświęcona patronowi LO Stefanowi Żeromskiemu

Na ile guzików zapięta jest kamizelka pisarza

PK 10 
Tablica ku czci nauczycieli pomordowany

W którym roku odsłonięto tablicę

PK 11 
Budynek, w którym mieściła się restauracja będąca punktem kontaktowym z 
Dobrzańskiego „Hubala”. 

Jak się ona nazywała?  

PK 12 
Krzyż ustawiony tutaj w 1933 roku 

Kto był jego fundatorem?  

PK 13 

Cmentarz parafialny przy kościele św. Marii Magdaleny
chrześcijańskich w mieście. Osobliwością cmentarza jest Pomnik Oświęcimski, który zbudowano w kwietniu 1945 r. 
Wdowy i sieroty po zamordowanych pojechały do Oświęcimia po prochy i przywiozły je w specjalnej urnie
potem w niszy pomnika.  

Jak ma na nazwisko ten, który po śmierci pragnął być deptanym

PK 14 
Pochodzący z 1902 roku pałacyk Dziewulskiego i Lange, za
pamiątkowy na tyłach budynku.

Którą rocznicę Cudu nad Wisłą tak upamiętniono

PK 15 
Tablica upamiętniająca żołnierzy broniących polskiej ludności z Opoczna i okolic w czasie I i II wojny światowej

Skąd pochodzili ci żołnierze

PK 16 

Kościół św. Bartłomieja. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto w 1934 roku
zachowały się dwa późnorenesansowe nagrobki oraz 
jako wynik sporu między mieszczanami a starostą opoczyńskim Stanisławem Ligęzą.

Jaki pseudonim nosił dowódca partyzanckiego oddziału lotniczego

PK 17 

Dom Esterki. Ustna tradycja wiąże ten budynek z Żydówką, ukochaną króla Kazimierza Wielkiego
pochodzi prawdopodobnie z XVI w.
wapiennego. Tablica pamiątkowa.

W jakich latach budynek wykorzystywano jako więzienie

PK 18 

Pomnik T. Kościuszki odsłonięty 17 
znajdował się pomnik wdzięczności dla cara z 1908 r. Na jego cokole umieszczono gipsowe popiersie T. Kościuszki, które 
jednak pod wpływem mrozów i deszczu ulegało erozji, d
kamienne popiersie Kościuszki, które istnieje do dzisiejszego dnia.

Jakie słowo kończą dwa wykrzykniki

PK 19 
Tablica upamiętniająca ostatniego, przedwojennego burmistrza Opoczna zamordowan

Jak miał na imię upamiętniony

PK 20 
Pomnik upamiętniający Żydów 

Jak zabija „przeklęty”?  

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/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę
które przebyły trasę TRInO

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Opoczyński zamek. Jego początki sięgają XIV w. i wiążą się z osobą króla Kazimierza Wielkiego.
przez wiele lat pozostawał w ruinie. Odbudowany w latach 1875-1878, w 1927 roku został przebudowany w stylu 

roku mieści się w nim Muzeum Regionalne.   

Jaki element budynku objęto zakazem wstępu?  

Pomnik Nieznanego Żołnierza ufundowany w latach 20-tych XX w. dla upamiętnienia wszystkich Polaków walczących 
1920 o niepodległość Polski.  

Z ilu ogniw składa się łańcuch okalający pomnik od strony tablicy „Poległym za Ojczyznę”

rocznicę pojawienia się Opoczna na kartach historii.  

Kto dzisiaj tworzy historię tego miasta?  

Wdzięczności odsłonięty w 2010 roku w hołdzie mieszkańcom ziemi opoczyńskiej pomordowanym 
w więzieniach i obozach koncentracyjnych, poległym w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939

w latach 1945-1989. 

Jak miał na nazwisko autor pomnika? (MS …  A.D. 2010)  

Odnowiona w 1994 roku kapliczka Chrystusa Frasobliwego z 1747 roku.  

Jak miał na nazwisko jej fundator?  

Współczesny budynek z płaskorzeźbą przedstawiającą odpoczywającego lwa. 

Od kiedy lew strzeże wejścia do budynku?  

likwidację opoczyńskiego getta. 

ostatni transport Żydów do obozu zagłady?  

Odsłonięty w 1980 roku pomnik Włodzimierza Perzyńskiego – pisarza, dramaturga oraz zmarłego w Warszawie felietonisty.

odsłonięcie pomnika?  

ławeczka poświęcona patronowi LO Stefanowi Żeromskiemu.  

Na ile guzików zapięta jest kamizelka pisarza?  

pomordowanych przez hitlerowców za udział w ruchu oporu i tajnym nauczaniu

którym roku odsłonięto tablicę?  

się restauracja będąca punktem kontaktowym z Oddziałem Wydzielonym WP mjr Henryka 

Krzyż ustawiony tutaj w 1933 roku „na chwałę bożą”.  

Cmentarz parafialny przy kościele św. Marii Magdaleny. To prawdopodobnie miejsce pierwszych pochówków 
Osobliwością cmentarza jest Pomnik Oświęcimski, który zbudowano w kwietniu 1945 r. 

sieroty po zamordowanych pojechały do Oświęcimia po prochy i przywiozły je w specjalnej urnie

Jak ma na nazwisko ten, który po śmierci pragnął być deptanym?  

Pochodzący z 1902 roku pałacyk Dziewulskiego i Lange, założycieli Zakładów Ceramicznych S.A. w Opocznie
pamiątkowy na tyłach budynku. 

Którą rocznicę Cudu nad Wisłą tak upamiętniono?  

Tablica upamiętniająca żołnierzy broniących polskiej ludności z Opoczna i okolic w czasie I i II wojny światowej

Skąd pochodzili ci żołnierze?  

Kościół św. Bartłomieja. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto w 1934 roku, a dokończono już po wojnie. Wewnątrz 
zachowały się dwa późnorenesansowe nagrobki oraz stalle z XVI wieku, które trafiły tutaj w wyniku egzekucji s

między mieszczanami a starostą opoczyńskim Stanisławem Ligęzą. 

Jaki pseudonim nosił dowódca partyzanckiego oddziału lotniczego?  

Dom Esterki. Ustna tradycja wiąże ten budynek z Żydówką, ukochaną króla Kazimierza Wielkiego
pochodzi prawdopodobnie z XVI w., na co wskazywałyby wątki murów. Pierwotna budowla zbudowana była z kamienia 
wapiennego. Tablica pamiątkowa. 

W jakich latach budynek wykorzystywano jako więzienie?  

Pomnik T. Kościuszki odsłonięty 17 października 1917 r. w setną rocznicę śmierci Naczelnika. Do 1917 r. na miejscu tym 
znajdował się pomnik wdzięczności dla cara z 1908 r. Na jego cokole umieszczono gipsowe popiersie T. Kościuszki, które 
jednak pod wpływem mrozów i deszczu ulegało erozji, dlatego też kamieniarze żarnowscy wykuli w latach 20
kamienne popiersie Kościuszki, które istnieje do dzisiejszego dnia.  

Jakie słowo kończą dwa wykrzykniki?  

Tablica upamiętniająca ostatniego, przedwojennego burmistrza Opoczna zamordowanego przez hitlerowców 

Jak miał na imię upamiętniony?  

Pomnik upamiętniający Żydów – mieszkańców Opoczna pomordowanych w latach 1939-45

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
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/. 

                  

Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/E/19) 

Opoczyński zamek. Jego początki sięgają XIV w. i wiążą się z osobą króla Kazimierza Wielkiego. Kilkakrotnie niszczony, 
został przebudowany w stylu 

tych XX w. dla upamiętnienia wszystkich Polaków walczących  

Z ilu ogniw składa się łańcuch okalający pomnik od strony tablicy „Poległym za Ojczyznę”?  

Wdzięczności odsłonięty w 2010 roku w hołdzie mieszkańcom ziemi opoczyńskiej pomordowanym  
w więzieniach i obozach koncentracyjnych, poległym w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939-1945 oraz  

pisarza, dramaturga oraz zmarłego w Warszawie felietonisty. 

przez hitlerowców za udział w ruchu oporu i tajnym nauczaniu. 

Oddziałem Wydzielonym WP mjr Henryka 

To prawdopodobnie miejsce pierwszych pochówków 
Osobliwością cmentarza jest Pomnik Oświęcimski, który zbudowano w kwietniu 1945 r. 

sieroty po zamordowanych pojechały do Oświęcimia po prochy i przywiozły je w specjalnej urnie, ustawionej 

łożycieli Zakładów Ceramicznych S.A. w Opocznie. Krzyż 

Tablica upamiętniająca żołnierzy broniących polskiej ludności z Opoczna i okolic w czasie I i II wojny światowej.  

a dokończono już po wojnie. Wewnątrz 
lle z XVI wieku, które trafiły tutaj w wyniku egzekucji sądowej, 

Dom Esterki. Ustna tradycja wiąże ten budynek z Żydówką, ukochaną króla Kazimierza Wielkiego. Obecny budynek 
na co wskazywałyby wątki murów. Pierwotna budowla zbudowana była z kamienia 

października 1917 r. w setną rocznicę śmierci Naczelnika. Do 1917 r. na miejscu tym 
znajdował się pomnik wdzięczności dla cara z 1908 r. Na jego cokole umieszczono gipsowe popiersie T. Kościuszki, które 

latego też kamieniarze żarnowscy wykuli w latach 20-tych XX w. 

ego przez hitlerowców w 1939 r. 

45.  

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 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

na publikację na liście osób,  

                   trino.pttk.pl      


