


PK 1
Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Gotycko-renesansowy z XVI wieku. W ścianach wbudowane kule  
armatnie z czasów potopu szwedzkiego oraz żarno młyńskie.
Ile  kul jest w południowej ścianie kościoła?

PK 2 Krzyż misyjny z roku 1841. 
Kogo kochajcie?

PK 3
Figura maryjna.
Ile liści ma kwiat na postumencie?

PK 4 Budynek plebanii.
Co trzyma w rękach święty przy wejściu do budynku? 

PK 5 Brama kościelna z 1926 r.
Jaki symbol jest pomiędzy cyframi roku?

PK 6 Budynek  przychodni zdrowia. Tablica poświęcona założycielowi służby zdrowia w Zakroczymiu.
Jaki numer więźnia miał w Oświęcimiu,

PK 7
Pomnik Latarnia, postawiony dla uczczenia walczących w Powstaniu Styczniowym. Na latarni wizerunki herbu miasta oraz  
Gwiazdy Zakroczymskiej – odznaczenia dla uczestników Powstania Listopadowego. 
Co było tu wcześniej?

PK 8 Tablice o historii miasta.
Co stało na wzgórzach?

PK 9
Pamiątkowa sygnaturka strażacka.
Z którego roku pochodzi szyna kolejowa?

PK 10
Rondo  „Rodzina  Zakroczymska”.  Obelisk  upamiętniający  akcję  pomocy  uwięzionym  w  Forcie  I  podczas  Powstania  
Warszawskiego.
Ile razy na obelisku w występuje cyfra 9?

PK 11
Klasztor oo. Kapucynów. Rzeźba Św. Franciszka z Asyżu.
Pokój i ….?

PK 12
Barokowy kościół pw. Św. Wawrzyńca.
Jakie zwierzęta zdobią latarnię nad wejściem do kościoła?

PK 13 Poczhalteria. Przystanek gdzie zatrzymywały się dawniej dyliżanse.
Jaka jest suma cyfr z numeru przystanka?

PK 14 Skwer Żołnierzy Września 1939 r.
Co znajduje się na obelisku pod wojskowym orzełkiem?

PK 15 Szkoła im. „Pomnik Wdzięczności”. Tablica poświęcona kpt Tadeuszowi Hanzlikowi. Budowniczemu szkoły.
W ilu jednostkach służył podczas I Wojny Światowej?

PK 16 Szkoła im. „Pomnik Wdzięczności”. Tablica pamiątkowa poświęcona Piotrowi Zapartowi, inicjatorowi odbudowy szkoły. 
Z którego roku pochodzi tablica?

PK 17 Cmentarz parafialny. Kwatery żołnierzy WP poległych w 1939 r.
Ile odznak pułkowych jest w podstawie krzyża-pomnika?

PK 18 Zabytkowy około 200-letni budynek Urzędu Miasta i Gminy.
Jaki rok widnieje na obelisku przed budynkiem?

PK 19 Przydrożna kapliczka.
Ile luksferów znajduje się w kapliczce?

PK 20 Garnizon Nowowilejka  Skansen militarny I Modlińskiego Pułku Przeciwlotniczego.
Ile bomb wkomponowano w Bramę Zakroczymską?

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 fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, tzw RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które przebyły 

trasę TRInO na stronie http://trino.pttk.pl.
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