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PIOTRKÓW W REPORTAŻACH I OBRAZACH 

 

Zakochaj się w Polsce - Piotrków Trybunalski 

Celem kolejnej podróży Tomasza Bednarka będzie Piotrków 

Trybunalski – miasto wielu kultur, uwielbiane przez filmowców 

i będące kolebką polskiego parlamentaryzmu. Malownicze plenery miejskie od 

lat przyciągają do Piotrkowa filmowców i to nie tylko polskich. Tutejsze plany 

stały się popularne do tego stopnia, że powstał nawet szlak turystyczny pod 

nazwą „Piotrków Filmowy”. Jego poszczególne przystanki oznaczają tablice, 

stylizowane na filmowe klapsy. 

https://www.youtube.com/watch?v=tsjzE9l7gnI 

 

 

 

 

 

„Następna stacja Piotrków Trybunalski” 

Jest to film z gatunku „impresja w mieście”, a wyjątkowości 

nadaje mu brak dialogów i narracji. Ta wyjątkowa projekcja 

powstała z okazji jubileuszu 800-lecia miasta, a jej 

producentem jest znany a całym świecie OPUS FILM.3. 

Reżyserem filmu jest Adam Guziński, laureat wielu polskich  

i międzynarodowych festiwali, z pochodzenia piotrkowianin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jI_4N1o9VV0

https://vod.tvp.pl/website/zakochaj-sie-w-polsce,26834280


Kochane dzieciaki na podstawie cyklu zajęć o Piotrkowie Trybunalskim 

chciałybyśmy Wam zaproponować na ich podsumowanie: krzyżówkę, zagadki 

obrazkowe i quiz wiedzy. Sprawdźcie się. Miłej zabawy!!!  

 

Na rozgrzewkę rozwiążcie krzyżówkę i podajcie hasło: 

 

 

HASŁO:  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 
 

 

1. Otaczały one Piotrków  w dawnych czasach. 

2. Jaką nazwę nosi główna ulica miasta? 

3. Legenda o naszyjniku królowej ….. 

4. Jaką nazwę nosi kościół prawosławny mieszczący się przy ulicy 

Słowackiego? 

5. W Piotrkowie znajduje się ….. Królewski. 

6. Przy jakiej ulicy mieści sie nasza szkoła? 

7. Przy ul. Słowackiego znajduje się pomnik sławnego Polaka, kim był? 

8. Rzeka przepływająca przez Piotrków to ….. 

9. Legenda o księciu ..... i dzwonnicy kościoła farnego. 

10.  Ptak, który znajduje się w herbie Piotrkowa to ….. 

 

        1.               

      2.                 

        3.               

       4.                

      5.                 

6.                       

       7.                

        8.               

   9.                    

        10.               



 A teraz zagadki obrazkowe – jaką budowlę przedstawiają? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadszedł czas na quiz - udzielcie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. W jakim województwie leży Piotrków Trybunalski? 

2. Co mieści się obecnie w Zamku Królewskim? 

3. Pomnik, którego znanego Polaka znajduje się przy ulicy Słowackiego? 

4. Jaką nazwę nosi piotrkowskie jezioro? 

5. W budynku jakiej szkoły znajduje się planetarium? 

6.  Przy jakiej ulicy mieści się park miejski im. J. Poniatowskiego  

w Piotrkowie Trybunalskim? 

7. Jak nazywa się patron naszej szkoły? 

8. Czy w Piotrkowie Trybunalskim jest Zamek? 

9. Jaka budowla znajdowała się dawniej w Rynku Trybunalskim? 

10.  Przy jakim kościele mieści się dawne kolegium jezuickie? 

11.  Czy w Piotrkowie Trybunalskim odbywały się Trybunały Koronne? 

12.  Przy jakiej ulicy w Piotrkowie Trybunalskim mieści się budynek sądu? 

13.  Pomnik jakiego sławnego uczonego znajduje się przed budynkiem I LO  

im. B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim? 

14.  Czy Zamek Królewski był przebudowywany i odrestaurowany? 

15.  Wymień zabytki Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Czekamy na Wasze rozwiązania i odpowiedzi: sp16swietlicaszkolna@wp.pl 

 

 

Pozdrawiamy Was gorąco!  

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 

mailto:sp16swietlicaszkolna@wp.pl

