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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (15/M/17)
PK 1
PK 2
PK 3

Brama odrestaurowana w ostatnich latach z funduszy unijnych.

Jaki znak drogowy znajduje się na ogrodzeniu przy wejściu głównym?
Inwestycja wzniesiona w ramach projektu rewitalizacji i odbudowy parku.

Ile filarów podpiera konstrukcje dachu dookoła budynku kasy biletowej?
Aleja prowadząca od bramy do muzeum, odbudowana również z funduszy unijnych, lampy wymieniono
na nowe, a asfaltową nawierzchnię zerwano i ułożono brukową kostkę.

Ile latarni oświetla ścieżkę główną w parku od bramy do rozejścia?

PK 4

PK 5

Praca autorstwa Mieczysława Weltera, powstała w 1984 r.

Co postać trzyma w dłoniach?
Muzeum powstało w XIX-wiecznym dworze po rodzinie Jabłonowskich, projektu Jakuba Kubickiego.
Po pożarze odbudowany został w 1904 r. przez nowego właściciela Stanisława Zawadzkiego.
Nad wejściem bardzo ważna wizytówka ufundowana przez rodziny Tyszkiewiczów i Jabłonowskich
i umieszczona nad wejściem do muzeum.

A: Ile lamp oświetla wejście do muzeum?
B: Dopasuj zdjęcie.

PK 6

W podziemiach ustawiono wystawę „Rzeczpospolita Babińska” w 475 rocznicę urodzin Jana
Kochanowskiego. Wystawa nawiązuje do lat, które poeta spędził na dworze królewskim w Krakowskim.

Ile okien znajduje się nad drzwiami wejściowymi do podpiwniczenia?

PK 7

W tym miejscu znajduje się oficyna przydworska, w której mieszkała służba poety. Obecnie jest ona
udostępniona do oglądania z zewnątrz.

Wstaw prawidłowo rzeźby „wyjęte” ze zdjęcia (np. G – 7).

PK 8

Amfiteatr. Obiekt wybudowany z funduszy unijnych w celu propagowania imprez cyklicznych.
Jedną z najważniejszych są „Czarnoleskie spotkania sobótkowe”.

Ile rzeźb mieszka za „plecami” amfiteatru?

PK 9 Dopasuj zdjęcie.
PK 10

Tu Jan Kochanowski spędzał życie twórcze, czerpał inspiracje z ukochanego ogrodu, otaczającej
przyrody i świeżego powietrza.

Dopasuj zdjęcie.

PK 11

Obelisk z popiersiem Jana Kochanowskiego oraz fragmentem „Trenu XIII”.
Poniżej symboliczny sarkofag ustawiony w miejscu, gdzie niegdyś rosła pamiętna lipa, pod którą tworzył
poeta.

A: Jak brzmi dokończenie linijki „OMYLIŁAS MIE ...”?
B: Jakie imię znajduje się na sarkofagu?

PK 12

Kaplica. Nowo wzniesiony budynek na oryginalnych fundamentach domu Jana Kochanowskiego.
Ufundowany w XIX w. przez książąt Jabłonowskich.

Ile kółek znajduje się na prawym skrzydle drzwi do kaplicy?

PK 13

Wodotrysk odbudowany i zmodernizowany w 2013 r. W ramach rewitalizacji parku, staw oczyszczono
i oddano do użytku.

Ile fontann tryska w stawie?

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 trasę TRInO.

trino.pttk.pl

