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 Legenda 

         pomnik 

         tablica 

        inny obiekt 

 

 

       

Na mapie zaznaczono  
punkty kontrolne (PK),  
do których zadano pytania. 

Odpowiedzi na pytania, jako 
potwierdzenia PK, należy do-

starczyć do organizatora. 

  Długość trasy: 1,7 km 

Do potwierdzenia: 20 PK 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek  

Źródło mapy : ©OpenStreetMap 

Aktualizacja: październik 2016 r. 
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                               Piotrków był w czasach średniowiecznych bardzo ważnym miastem – stolicą licznych  

                             zjazdów rycerstwa i duchowieństwa. Nie brakowało więc w nim rzemieślników, kramów, karczm                 

                          oraz zajazdów. Wszystkie te zabudowania ściśnięte były na małej powierzchni Starego Miasta. Ludzie 

wyjeżdżali, zaraz na ich miejsce pojawiali się całkiem nowi, obcy przybysze. Nietrudno więc było o klęski żywiołowe, 

czy to epidemie, czy też pożary. To właśnie te ostatnie zniszczyły miasto kilkukrotnie. Ostatni raz odbudował je król 

Jagiełło, który postanowił również otoczyć gród potężnymi murami. Niestety, na ten cel zabrakło pieniędzy w królew-

skiej kasie. Na pomoc pospieszyła jednak królowa Jadwiga, która zapisała na poczet budowy murów swoje własne 

klejnoty, wśród których znalazł się bardzo cenny złoty naszyjnik. Piotrkowianie na pamiątkę tego wydarzenia umie-

ścili w murach specjalny znak – po zachodniej stronie miasta, tam gdzie obecnie znajduje się klasztor dominikanek, 

widnieje łańcuch wykonany z czarnych                                                         cegieł symbolizujący pomoc królowej Jadwigi. 

                                                                                                                                                        źródło: CIT Piotrków 

Piotrków Trybunalski 

Śladami dawnej świetności miasta 
7/E/16 

 



  

 

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 (7/E/16) 

PK 1 
Wzniesiony w 2005 roku Pomnik Polakom-Sybirakom. 

Ile krzyży umieszczono na czarnej, marmurowej płycie pomnika? 

PK 2 
Pomnik Mikołaja Kopernika, który co najmniej czterokrotnie przebywał w mieście, przysłuchując się obradom 
sejmu a w 1523 roku przedstawiając, przygotowany na prośbę króla, projekt reform systemu monetarnego. 

W jakich zakładach odlano w 1973 roku pomnik? 

PK 3 
Miejsce wzniesionej na początku XV wieku, a obecnie już nieistniejącej Bramy Krakowskiej. 

Kiedy ostatecznie ją rozebrano? 

PK 4 
Tablica pamiątkowa odsłonięta w setną rocznicę powstania pewnej organizacji. 

Co oznacza skrót POS? 

PK 5 
XVIII-wieczny zespół klasztorny jezuitów z barokowym kościołem św. Franciszka Ksawerego – 
Sanktuarium Matki Boskiej Trybunalskiej. 

W jakich latach go wyrestaurowano? 

PK 6 
Rynek Trybunalski. Replika kamiennego pręgierza z XVI wieku. 

Jaki rok wykuto u podstawy tego średniowiecznego narzędzia kary? 

PK 7 
Tablica pamiątkowa na kamienicy, w której przyszedł na świat polski rewolucjonista – Tadeusz Żarski. 

Jakie kary wymierzano tutaj w połowie XIX wieku? 

PK 8 
Tablica upamiętniająca utworzenie pierwszego w okupowanej Europie getta żydowskiego. 

W ilu językach zapisano informację o tym? 

PK 9 
Centrum Edukacji Browarniczej. 

Co znajduje się tutaj „do góry nogami”? 

PK 10 
Pracownia ceramiczna Nuchna. 

W jakim „miejscu” się ona obecnie znajduje? 

PK 11 
Ławka nawiązująca do filmu „Vabank” kręconego m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, w kamienicy „Pod 
złotym rogiem” (bank Kramera). 

Ile czarnych klawiszy tworzy klawiaturę – siedzisko ławki? 

PK 12 
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Dominika z kościołem akademickim MB Śnieżnej. 

Ile gwiazd zdobi głowę Matki Bożej? 

PK 13 
Podominikański zespół klasztorny z XV-wiecznym kościołem św. Jacka i św. Doroty - najstarszy zespół 
klasztorny w mieście. Stojak rowerowy. 

Ile miejsc rowerowych posiada stojak? 

PK 14 
Funkcjonujące do 2003 roku tzw. stare więzienie urządzone w XVII-wiecznych budynkach zespołu 
klasztornego o.o. pijarów. 

Jaka liczba widnieje na białej tabliczce znamionowej obok litery ø? 

PK 15 
Wybudowana w latach 30-tych XX wieku kamienica mieszczańska. 

Jakie inicjały mieli jej pierwotni właściciele? 

PK 16 
Teren niepublicznego przedszkola im. bł. E. Bojanowskiego. Mural. 

Co ma przymocowane do nogi leżąca dziewczynka? 

PK 17 
Zdrój wodny.  

Czyją twarz wykorzystano do ozdobienia studni? 

PK 18 
Plac Stefana Czarnieckiego. Tablica informacyjna szlaków turystycznych przy siedzibie miejscowego 
oddziału PTTK. 

Jakie oznaczenie nosi 22-kilometrowy odcinek zielonego szlaku rekreacyjnego? 

PK 19 
XIV-wieczna, gotycka fara św. Jakuba – najstarszy kościół Piotrkowa. 

Jak miała na imię wzorowa małżonka? 

PK 20 
Tablica informacyjna przy siedzibie Centrum Informacji Turystycznej. 

Jaką nazwę nosiła mieszcząca się w pobliżu brama miejska? 
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