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Na mapie zaznaczono punkty kontrolne (PK), do których zadano pytania. 
Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć  

do organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek 

Aktualizacja: listopad 2016 r. 
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                                           Jaworzno uzyskało prawa miejskie dopiero w 1901 roku, jednak początki jego historii sięgają przełomu  
                                         XII i XIII wieku. Pierwsze zapiski o najstarszych wiejskich osadach: Jaworzno, Ciężkowice, Byczyna i Długoszyn  
                                       pochodzą z lat 1229-1243. Nieco późniejsze dotyczą Jelenia (1303 rok), Szczakowej (II poł. XIV wieku) i Dąbrowy (XVI wiek). Wymienione  
                                     osady, obecnie dzielnice miasta, rozwijały się samodzielnie w granicach istniejącej od 1335 roku jaworznickiej parafii. Do tego okresu  
                                   odwołuje się także pewna legenda, według której w 1330 r. przyszły król Kazimierz III Wielki miał wracać z Poznania do Krakowa na wezwanie  
swojego ojca Władysława Łokietka. W rejonie zwanym dziś Pańską Górą napotkał dwóch drwali ścinających jawor i zapytał ich, co robią. Wówczas jeden z nich  
odpowiedział: „My se jawor zno lo tyk, co srybra sukajo” (My sobie jawor ścinamy, dla tych, co srebra szukają). Na podstawie tej ludowej opowieści powstał 
obecny herb miasta – rozłożysty jawor i ścinający go dwaj drwale. 

W okresie staropolskim historia Jaworzna to dzieje wsi i chłopów. Niewątpliwie duże znaczenie dla rozwoju miejscowości miało górnictwo kruszcowe, które 
istniało tutaj od wczesnego średniowiecza oraz górnictwo węglowe zapoczątkowane w 1767 roku w Szczakowej, gdzie powstała pierwsza polska kopalnia.  
Wielkim bodźcem w rozwoju Jaworzna było przeprowadzenie przez Szczakową linii kolejowej na trasie Kraków – Mysłowice, która w 1850 roku przeszła na  
własność skarbu austriackiego, jako Cesarsko-Królewska Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda, a następnie została włączona w ogólnokrajową  
sieć kolejową Austrii. Dzięki temu Szczakowa uzyskała status ważnego połączenia kolejowego. Uruchomienie kopalń węgla i hut cynkowych sprowadziło do  
jaworznickiej okolicy osiedleńców z różnych stron. Większość przybyła zza pobliskiej granicy na Przemszy, czyli z Pruskiego Śląska, ale również z Czech i Węgier. 
Żyła tu również silnie reprezentowana społeczność żydowska. Do dzisiaj pozostał ślad jej obecności w postaci okazałego kirkutu. 

Współczesne miasto Jaworzno jest efektem kolejnych reform administracyjnych przeprowadzonych po 1945 roku, kiedy to w pierwotny obręb miasta włączano 
systematycznie pomniejsze gminy i miasteczka. Obecnie Jaworzno, pod względem powierzchni, należy do największych miast w Polsce i zamieszkiwane 
jest przez blisko stutysięczną społeczność.                                                                                                                                                     
 źródło: wikipedia, Urząd Miasta Jaworzna 

JAWORZNO – miasto pełne energii 
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Długość trasy: 1,5 km 

Do potwierdzenia: 22 PK 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_I_%C5%81okietek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_Pa%C5%84ska_G%C3%B3ra_(Jaworzno)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Jaworzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_jawor


  

 

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. 

                        

   
 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (5/S/16) 

PK 1 
Cmentarz wojenny z pomnikiem poświęconym żołnierzom Armii Czerwonej.  

Ile zbiorowych mogił żołnierskich tworzy cmentarz?  

PK 2 
Rondo Baniek Mydlanych. 

Podczas którego finału WOŚP wylicytowano nazwę ronda?  

PK 3 
Jedna z najnowocześniejszych w Polsce hal widowiskowo-sportowych. 

Załoga jakiego zakładu walnie przyczyniła się do powstania tego obiektu?  

PK 4 
Budynek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej mieszczący pierwotnie szkołę podstawową. 

W którym roku wzniesiono budynek?  

PK 5 
Budynek MCK – przedwojenna siedziba Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Tablica pamiątkowa. 

W którym dywizjonie walczył upamiętniony tutaj lotnik?  

PK 6 
Budynek mieszkalny. Mural wykonany przez dwójkę artystów. 

Kto jest jego autorem? (ich pseudonimy artystyczne znajdziesz na muralu) 

PK 7 
Kapliczka przydrożna z 1891 roku. 

Co znajduje się w prawej ręce świętego?  

PK 8 
Pomnik ks. S. Stojakowskiego, jezuity z 1919 roku. 

Z ilu słupków składa się ogrodzenie?  

PK 9 
Kolegiata św. Wojciecha i św. Katarzyny z XVI wieku z cudownym obrazem MB Jaworznickiej oraz jednym z największych 
witraży w Europie. Kapliczka w pniu drzewa. 

Z jakiego materiału wykonano figurkę?  

PK 10 
Jaworznicki rynek o nietypowym, trójkątnym kształcie. Zegar wodno-słoneczny. 

Czego nie wolno tutaj otwierać i do kiedy?  

PK 11 
Postać drwala siedzącego w cieniu sprowadzonego aż z Holandii jaworu. 

Kto odlał rzeźbę?  

PK 12 
Pomnik Niepodległości w hołdzie mieszkańcom miasta Jaworzna odsłonięty w 90-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości. 
9 symbolicznych nabojów. 

Jaki symbol umieszczono na ostatnim naboju (tym bez dat)?  

PK 13 
Skwer Czesława Kempińskiego. Betonowy schron obserwacyjny. 

Ile szczelin obserwacyjnych posiada obiekt?  

PK 14 
Powstałe w 1974 r. Muzeum Miasta Jaworzna. Wagonik kopalniany. 

Ile śrub mocuje szynę do podkładu kolejowego?  

PK 15 
Zieleniec przy ul. Pocztowej. Trzy jawory posadzone dla upamiętnienia współpracy Jaworzna z miastami partnerskimi. 

Ile miast partnerskich tak upamiętniono?  

PK 16 
Dąb Pamięci upamiętniający mieszkańców Jaworzna zamordowanych przez Sowietów w 1941 roku. 

Jaki stopień nosił upamiętniony, który urodził się w Szczakowej, w październiku 1895 roku?  

PK 17 
XIX-wieczny zespół willowo-parkowy – siedziba Tauron Wydobycie S.A. 

Ile wynosi suma liczb z czerwonej tabliczki?  

PK 18 
Wzniesiona w latach 50-tych XX wieku szkoła im. T. Kościuszki. 

W którym roku wmurowano tablicę poświęconą patronowi szkoły?  

PK 19 
Krzyż przydrożny. Tablica informacyjna. 

Kto i czego tutaj zabrania?  

PK 20 
Jaworznickie Planty. Rzeźba „Biedaszyb” wykonana na podstawie zrobionej w Jaworznie archiwalnej fotografii. 

Ile zwojów liny nawinięto na kołowrót?  

PK 21 
Jaworznickie Planty. Kolejka ZG „Sobieski”. 

Co w czasie jazdy grozi śmiercią lub kalectwem?  

PK 22 
Jaworznickie Planty. Makieta kopalni Jacek-Rudolf, która stała w miejscu obecnej Galerii Galena. 

Jaki znak drogowy widoczny jest na zdjęciu przedstawiającym szyby Kościuszko I i Kościuszko II?  
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