
                                   Niewiele jest miast w Polsce mogących poszczycić się tak długą i burzliwą historią oraz takim bogactwem zabytków jak Przemyśl. Jedno z najstarszych, 

                               założone na wzgórzach jako słowiański gród na styku kilku krain geograficznych i prastarych europejskich szlaków handlowych. To właśnie w Przemyślu 

                       spotykają się bezpośrednio od tysiąca lat dwie chrześcijańskie kultury: łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu. Do tragicznej w skutkach II wojny 

światowej Przemyśl był miastem wielokulturowym, zamieszkałym przez przedstawicieli dwóch religii, trzech wyznań i języków. Pomimo tragicznych wydarzeń XX wieku 

w Przemyślu zachowało się ponad tysiąc zabytkowych budowli architektury sakralnej, świeckiej i militarnej, wszystkich stylów i epok, od sztuki romańskiej, gotyckiej 

i baroku, po forty monarchii Habsburgów i bunkry z czasów najkrwawszej w dziejach wojny. Żyją tu Rzymianie i Grecy, czyli ponownie  

złączeni od kilku wieków pod przewodnictwem kolejnych papieży wierni kościołów rzymskokatolickiego i greckokatolickiego.  

Dlatego „podkarpacki Rzym” ma dwie archikatedry i wiele zabytkowych świątyń. 
                                                                                                                                                                                                        Źródło: „Przewodnik po Przemyślu“ Dariusza Hopa  

Długość trasy: 1,9 km 

Do potwierdzenia: 21 PK 

2/R/20 
 

Przemyśl 

Miasto tysiąca zabytków 

 

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: śp. Sławomir Otap 

Kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  Aktualność: wrzesień 2017 r. 
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Sławomir Otap (1953-2019) 

autor ponad 170 tras TRInO 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 

Wieża Zamku Kazimierzowskiego wzniesionego w 1340 r. w miejscu dawnego grodu. Zamek był wielokrotnie 

odbudowywany i przebudowywany.

Ile otworów strzelniczych znajduje się w wieży?

PK 2 
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek 

W którym roku założono teatr?

PK 3 
Kamień upamiętniający twórców Konstytucji 3 maja 1791 r. w stulecie jej uchwalenia.

Jakie nazwisko umieszczono z tyłu pomnika?

PK 4 
Odnowiona kamienica stojąca u stóp 

Ile głów spogląda na ulicę 

PK 5 
Dom kanoniczny, tzw. Dworek Orzechowskiego

Z jakich lat pochodzi obecny wygląd budynku?

PK 6 
Szkoła katedralna – najstarsza w mieście wybudowana w II 

Jakiej szkoły była filią? 

PK 7 

Archikatedra Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela budowana od 1460

biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara.

Jaki napis znajduje się nad herbem biskupim?

PK 8 
Dzwonnica wznoszona etapami w l. 1759

Jakie inicjały znajdują się na herbie nad wejściem 

PK 9 
Kamień pamięci księdza Jerzego Popiełuszki.

Co znajduje się na krzyżu? 

PK 10 
Cech Rzemiosł Różnych. Tablica pamięci rzemieślników poległych w obronie wiary, godności i niepodległości.

W którą rocznicę istnienia przemyskiego rzemiosła ufundowano tablicę?

PK 11 

Kościół klasztorny Franciszkanów św. Mari

Obecny kościół został zbudowany w 1754 r.

W którym roku kościół został konsekrowany?

PK 12 
Sobór katedralny św. Jana Chrzciciela. 

Ile kłosów zboża znajduje się na krzyżu?

PK 13 

Plac Niepodległości powstały po II wojnie w miejscu kamienic zniszczonych w czasie walk niemiecko

sowieckich o Przemyśl. Odsłonięty w 2007 r.

Jakie litery znajdują się na 

PK 14 

Wieża zegarowa, wzniesiona w l. 1775

której ostatecznie nigdy nie doszło. Obecnie 

Ile dzwonów znajduje się pod 

PK 15 
Budynek dawnego Pasażu Klein

Jaka data widnieje na narożnym szczycie budynku?

PK 16 
Budynek, w którym znajdowała się wzniesiona w 1910 r. Nowa Synagoga

Na co zamienili synagogę Niemcy po 

PK 17 
Dom, w którym urodził się Artur Malawski, kompozytor i dyrygent.

W jakim mieście znajdowała się Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, której był wykładowcą?

PK 18 
Wzniesiony w 1912 r. gmach 

Ile aniołów zdobi szczyt fasady budynku nad 

PK 19 

Kościół oo. Karmelitów św. Teresy, budowany w l. 1625

Golgoty stojącej na Wzgórzu 

Kiedy krzyż został świętokradczo ścięty?

PK 20 
Kościół i klasztor Karmelitanek Bosych zbudowany w l. 1899

Jakiego koloru przebiega tutaj

PK 21 
Przemyska Kapituła Metropolitarna.

Jakie lata znajdują się pod figurką?
 

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę

które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/.

Rekreacyjna Impreza na Orientację
Wieża Zamku Kazimierzowskiego wzniesionego w 1340 r. w miejscu dawnego grodu. Zamek był wielokrotnie 

odbudowywany i przebudowywany. 

Ile otworów strzelniczych znajduje się w wieży? 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek – Teatr Fredreum. 

W którym roku założono teatr? 

Kamień upamiętniający twórców Konstytucji 3 maja 1791 r. w stulecie jej uchwalenia.

Jakie nazwisko umieszczono z tyłu pomnika? 

Odnowiona kamienica stojąca u stóp wzgórza zamkowego. 

 Królowej Jadwigi? 

tzw. Dworek Orzechowskiego, wybudowany w połowie XVI w., a przebudowany w XVIII w.

Z jakich lat pochodzi obecny wygląd budynku? 

najstarsza w mieście wybudowana w II poł. XVI w. Obecna bryła budynku 

Archikatedra Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela budowana od 1460 r. do 1559 r. Boczne drzwi upamiętniające

biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara. 

Jaki napis znajduje się nad herbem biskupim? 

Dzwonnica wznoszona etapami w l. 1759-1764 i w 1907 r. 

Jakie inicjały znajdują się na herbie nad wejściem do dzwonnicy? 

Jerzego Popiełuszki. 

 

Cech Rzemiosł Różnych. Tablica pamięci rzemieślników poległych w obronie wiary, godności i niepodległości.

W którą rocznicę istnienia przemyskiego rzemiosła ufundowano tablicę? 

Kościół klasztorny Franciszkanów św. Marii Magdaleny z relikwiami św. Wincentego 

Obecny kościół został zbudowany w 1754 r. 

W którym roku kościół został konsekrowany? 

Sobór katedralny św. Jana Chrzciciela. Kamień z tablicą upamiętniającą ofiary wielkiego głodu na Ukrainie.

znajduje się na krzyżu? 

Plac Niepodległości powstały po II wojnie w miejscu kamienic zniszczonych w czasie walk niemiecko

dsłonięty w 2007 r. pomnik Jana Pawła II. 

Jakie litery znajdują się na trzymanym przez papieża ewangeliarzu? 

Wieża zegarowa, wzniesiona w l. 1775-1777 jako dzwonnica przy przyszłej katedrze greckokatolickiej, do budowy

nigdy nie doszło. Obecnie mieści się tutaj siedziba Muzeum Dzwonów i Fajek.

Ile dzwonów znajduje się pod wieżą? 

Budynek dawnego Pasażu Kleinów. 

Jaka data widnieje na narożnym szczycie budynku? 

Budynek, w którym znajdowała się wzniesiona w 1910 r. Nowa Synagoga, zwana Synagogą Mojżesza Scheinbacha.

Na co zamienili synagogę Niemcy po zgładzeniu ponad 25 tysięcy Żydów z Przemyśla i okolic?

Dom, w którym urodził się Artur Malawski, kompozytor i dyrygent. 

W jakim mieście znajdowała się Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, której był wykładowcą?

mach greckokatolickiego seminarium duchownego.  

Ile aniołów zdobi szczyt fasady budynku nad głównym wejściem? 

. Karmelitów św. Teresy, budowany w l. 1625-1630. Krzyż misyjny – jeden z bocznych krzyży przemyskiej

na Wzgórzu Trzech Krzyży. 

Kiedy krzyż został świętokradczo ścięty? 

Kościół i klasztor Karmelitanek Bosych zbudowany w l. 1899-1900. Narożne wejście na teren kościoła.

tutaj miejski szlak spacerowy? 

Metropolitarna. 

znajdują się pod figurką? 

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

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

(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 (2/R/20) 

Wieża Zamku Kazimierzowskiego wzniesionego w 1340 r. w miejscu dawnego grodu. Zamek był wielokrotnie 

Kamień upamiętniający twórców Konstytucji 3 maja 1791 r. w stulecie jej uchwalenia. 

a przebudowany w XVIII w. 

XVI w. Obecna bryła budynku pochodzi z XVIII w. 

r. Boczne drzwi upamiętniające 

Cech Rzemiosł Różnych. Tablica pamięci rzemieślników poległych w obronie wiary, godności i niepodległości. 

. Wincentego – patrona Przemyśla. 

ofiary wielkiego głodu na Ukrainie. 

Plac Niepodległości powstały po II wojnie w miejscu kamienic zniszczonych w czasie walk niemiecko-

1777 jako dzwonnica przy przyszłej katedrze greckokatolickiej, do budowy 

siedziba Muzeum Dzwonów i Fajek. 

Synagogą Mojżesza Scheinbacha. 

zgładzeniu ponad 25 tysięcy Żydów z Przemyśla i okolic? 

W jakim mieście znajdowała się Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, której był wykładowcą? 

jeden z bocznych krzyży przemyskiej 

1900. Narożne wejście na teren kościoła. 

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 fizycznych  

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

na publikację na liście osób,  


