
 

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

Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenia PK, należy dostarczyć do organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek  
Źródło mapy :  OpenStreetMap© 
Aktualizacja: październik  2015 r. 

                                  Białystok to miasto w województwie podlaskim, największy ośrodek gospodarczy i naukowo-kulturalny w północno-wschodniej  
                                 Polsce liczący około 300 tys. mieszkańców. Miasto leży na Wysoczyźnie Białostockiej nad rzeką Białą w bliskim sąsiedztwie Litwy, Białorusi i Rosji. 

                                Pierwsze wzmianki o Białymstoku pochodzą z początku XVI w. Od 1547 r. był własnością rodziny Wiesiołowskich, następnie wszedł w skład starostwa  
                          tykocińskiego, a od 1695 r. stał się własnością Branickich. Prawa miejskie uzyskał w 1692 r. od króla Jana III Sobieskiego. Uwarunkowania geograficzne  
i historyczne Białegostoku sprawiły, że od wieków jest on miejscem, gdzie wspólnie żyli ludzie różnych wyznań, narodowości i kultur, co ukształtowało wyjątkowy charakter 
tego miasta. Wśród mniejszości narodowych miasta największą liczbę stanowią: Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, Romowie oraz Ukraińcy. 

Białystok znajduje się na terenie funkcjonującym jako Zielone Płuca Polski i jest pierwszym miastem w Polsce, które zostało przyjęte do międzynarodowego projektu Sieci 
Zdrowych Miast. W Białymstoku zachowały się liczne zabytki reprezentujące różne nurty architektoniczne od gotyku poprzez renesans aż po barok. Część z nich została 
oznakowana na utworzonych w mieście pięciu turystycznych szlakach tematycznych. Samych budynków barokowych jest kilka. Najważniejszy z nich to Pałac Branickich 
wraz z parkiem. Z baroku pochodzi również ratusz oraz dawny szpital przy Rynku Kościuszki. Natomiast zabytkowych obiektów z XIX wieku jest aż 26. 

                                                                                                                                                                                                                                  źródło:  www.lovetotravel.pl  
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BIAŁYSTOK – NA SPOTKANIE Z ANNĄ 
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Długość trasy: 3400 m. 

Do potwierdzenia: 22 PK. 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację 

PK 1 
Kościół św. Rocha – Pomnik Odzyskania Niepodległości, figura Chrystusa. 

Ile owiec zgromadziło się u stóp figury? 

PK 2 
Willa pod Kariatydami z końca XIX wieku. 

Jaką można spotkać tutaj owcę i jakie litery są koloru czerwonego? 

PK 3 
Sklep z kawą i pijalnia herbaty. 

Z czym można się tutaj pożegnać? 

PK 4 
Mural. 

Kto jest autorem wizerunku dziwacznego stwora? 

PK 5 
Uliczna rzeźba Michała Jackowskiego - Podróż. 

Ile iluminatorów ze zdjęciami wmontowano w rzeźbę? 

PK 6 
Sobór św. Mikołaja z połowy XIX wieku, cysterna na święconą wodę. 

W ile kraników wyposażono blaszany zbiornik? 

PK 7 
Miejsce miłe każdemu smakoszowi. 

Co można tutaj dostać wielkiego jak Smok? 

PK 8 
Sgraffito na ścianie frontowej kamienicy. 

Ile fal tworzy brodę Neptuna? 

PK 9 
Skwer z pomnikiem twórcy esperanto Ludwika Zamenhofa. 

Ile ławek ustawiono na skwerze? 

PK 10 
Tablica pamiątkowa poświęcona Icchokowi Malmedowi, bojownikowi białostockiego getta . 

Z ilu ogniw składa się dłuższy łańcuch odgradzający tablice od chodnika? 

PK 11 
Blok mieszkalny w miejscy gdzie stał dom rodzinny Ludwika Zamenhofa. 

Ile baloników unosi się nad głowami mieszkańców ostatniego piętra budynku? 

PK 12 
Tablica pamiątkowa na budynku dawnej siedziby Gestapo. 

Ile łącznie pseudonimów wymieniono na tablicy? 

PK 13 
Secesyjna kamienica wzniesiona przez Abrama Łapidusa na początku XX wieku. 

Co łączy tę zabytkową kamienicę ze szkołą? 

PK 14 
Muzeum Wojska, zabytkowy wagon tzw. tiepłuszka wykorzystywany do wywozu Polaków na Syberię. 

Na ilu podkładach kolejowych ustawiono wagon? 

PK 15 
Zabytkowy pałac Branickich mieszczący obecnie Uniwersytet Medyczny. 

Ile wiszących latarń umieszczono dookoła dziedzińca pałacowego? 

PK 16 
Sgraffito. 

Ile postaci przedstawionych na ścianie budynku jedzie konno? 

PK 17 
Zespół Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP. 

Ile okien znajduje się nad wejściem do starego kościoła? 

PK 18 
Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Jaka brzmią słowa przytoczone na pomniku? 

PK 19 
Malowidło przedstawiające nadanie Białystokowi praw miejskich. 

Ile łącznie frędzli zwisa u pasa szlachcica trzymającego w ręku pergamin? 

PK 20 
Sgraffito na ścianie budynku. 

Jakie nazwisko nosił polski przyrodnik i ksiądz? 

PK 21 
Rzeźba uliczna. 

Co w rękach trzyma chłopiec klęczący na masce teatralnej? 

PK 22 
Pomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej. 

Jakie urządzenie zostało ukryte między kamieniami na wzniesieniu u stóp pomnika? 

 
 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osob, które przebyły TRInO. 

trino.pttk.pl  
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