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2 9. 

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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                                          Grójec, dawniej zwany Grodźcem, jest uznawany za jedną z najstarszych osad na południowym Mazowszu.  
                                        Pierwszy ślad osadnictwa istniał już w VII w. p.n.e. Grójec w XI-XII wieku był grodem kasztelańskim, przy którym była zorganizowana  
                                    parafia i archidiakonat (przeniesiony około 1250 r. do Czerska). Pierwsza pisemna wzmianka o Grójcu pochodzi z 1234 r. W 1419 roku  
                                osada dostaje od księcia mazowieckiego Janusza I Starego (przywileje chełmińskie) prawa miejskie, rozszerzone później przez Zygmunta I 
Starego i Zygmunta Augusta o prawo odbywania targów i jarmarków, a także prawo pobierania opłaty za przejazd przez most na rzece Molnicy. Do roku 1526  
Grójec położony centralnie w Ziemi Czerskiej, jako miasto powiatowe wchodził w skład Księstwa Mazowieckiego. Po wcieleniu Mazowsza do Korony pozostawał  
aż do czasów zaborów miastem powiatowym w województwie mazowieckim. Słynął wówczas  z wyrobu doskonałych strun do instrumentów lutniczych, 
warzenia dobrego piwa i gorzałki. Po trzecim rozbiorze Polski Ziemia Grójecka znalazła się w zaborze pruskim. Stan ten trwał do roku 1809, kiedy to Grójec 
wszedł w skład departamentu warszawskiego Księstwa Warszawskiego, a później po Kongresie Wiedeńskim, w skład Królestwa Kongresowego. Ponowny  
rozkwit miasta był związany z budową nowej drogi z Warszawy do Radomia w I połowie XIX wieku, ożywieniem handlu na targach i jarmarkach oraz ponowną 
lokalizacją w Grójcu siedziby powiatu wydzielonego z dawnego powiatu warszawskiego. Podczas II wojny światowej Grójec pełnił rolę schronienia i zaplecza 
żywnościowego dla mieszkańców Warszawy oraz był ogniskiem lokalnego ruchu oporu.  

Grójec jest obecnie siedzibą powiatu w województwie mazowieckim i niepisaną stolica tego regionu oraz polskiego sadownictwa. Płody tej ziemi trafiają na 
stoły nie tylko polskich konsumentów, świadcząc tym samym o wielkości i sławie dawnego Grodźca, starej osady liczącej już sobie bez mała 3500 lat i miasta 
o ponad 590 letniej tradycji. 
                                                                                                                                                    źródło: Urząd Miasta Grójca 

GRÓJEC 

Historia z jabłkiem w tle 
33/M/16 

 

Długość trasy: 1,5 km 

Do potwierdzenia: 18 PK 

fot. Dariusz Mazurek 



  

 

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 (33/M/16) 

PK 1 
Wzniesiony w latach1520-1530, trójnawowy, pierwotnie gotycki kościół św. Mikołaja z zegarem słonecznym  
z 1621 roku.  

Jakie miasto wymieniono na witrażu znajdującym się nad wejściem do kościoła?  

PK 2 
Teren przykościelny. Zabytkowa figura Matki Bożej. 

W którym roku ufundowano figurę?  

PK 3 
Teren przykościelny. Pomnik poświęcony deportowanym na Syberię mieszkańcom kresów wschodnich RP 
oraz Polakom - ofiarom zsyłek do więzień i łagrów w latach 1944-1956. 

Czyje słowa zacytowano na marmurowych tablicach pomnika?  

PK 4 
Teren przykościelny. Wzniesiony w 1996 roku, według projektu Andrzeja Renesa, pomnik Piotra Skargi - 
najsłynniejszego mieszkańca Grójca. 

W jakim mieście wykonano pomnik?  

PK 5 
Dobrze zachowany dom drewniany – przykład pierwotnej zabudowy miasta. Krzyż. 

Jaka data została wyryta na krzyżu?  

PK 6 
Przydrożna kapliczka z ludową rzeźbą Chrystusa. 

Co zwisa z podłużnej belki krzyża?  

PK 7 
Budynek wzniesionego w latach 1855-1857 szpitala im. Piotra Skargi. W roku oddania do użytku 
dysponował on 20 łóżkami. Na frontonie klasycystycznego budynku pamiątkowa tablica z 1936 roku. 

Co założył w mieście i czym się później opiekował Piotr Skarga?  

PK 8 
Przedwojenny budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dwie tablice pamiątkowe. 

Ile wynosi suma wszystkich cyfr arabskich na starszej tablicy?  

PK 9 
Budynki dawnych koszar carskich adaptowane w 1911 roku na szkołę.  

Jaki numer ma żeliwna latarnia stojąca najbliżej wejścia do budynku?  

PK 10 
Klasycystyczny budynek ratusza wzniesiony w 1821 roku według projektu Hilarego Szpilowskiego, później 
rozbudowywany. 

Jaki przedmiot z sercem zawisł tutaj na ścianie?  

PK 11 
Pomnik poświęcony poległym bohaterom walczącym o wyzwolenie narodowe i społeczne w latach 1939-
1945 - Gloria Victis. Tablica pamiątkowa upamiętniająca żołnierzy wyklętych. 

Żołnierze, której jednostki ufundowali tablicę?  

PK 12 
Odsłonięta 10 września 2016 roku rzeźba Grójeckiego Jabłka. 

Jakim exlibrisem posługuje się autor pomnika? szukaj przy nazwisku autora  

PK 13 
Klasycystyczne zabudowania zajazdu pocztowego z I poł. XIX wieku.  

Na jaki kolor pomalowano słupy podtrzymujące dach rampy?  

PK 14 
Kamienica Ochenkowskiego, z frontonem ozdobionym charakterystycznym lwem. 

W którym roku wzniesiono budynek?  

PK 15 
Mural przedstawiający XIX-wieczną panoramę grójeckiego rynku. 

Kto jest jego autorem?  

PK 16 
Pomnik Józefa Piłsudskiego. 

Ile kieszeni ma marynarka Marszałka?  

PK 17 
Park im. Józefa Piłsudskiego, wcześniej Tadeusza Kościuszki. 

Komu lub czemu poświęcona jest wieża?  

PK 18 
Ogródek Jordanowski im. Mieczysława Grzeszka. 

Jakimi postaciami z popularnej bajki ozdobiono budynek socjalno-gospodarczy?  
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