
 

Autor trasy:  

Dariusz Mazurek 

Długość trasy: 3200 m 

Do potwierdzenia 14 PK:  

11 PK + LOP + 2 PK ze zdjęcia 

Kolejność potwierdzeń dowolna. 

Aktualność: maj 2018 
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Na planie Magnuszewa zaznaczono czerwonymi okręgami 
Punkty Kontrolne (PK). Do każdego z nich zadano pytanie. 

Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenie przebycia trasy, 
należy dostarczyć do Organizatora. 
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Magnuszew 
Historyczna Gra Miejska 

LOP 

9 

11

12 

13 

Legenda 

 pomnik, obelisk 

 figura religijna, kapliczka 

 krzyż 

 inny obiekt 
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Odpowiedzi należy przesłać na e
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgo

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Zdjęcie do dopasowania.

Z którego roku pochodzi wskazany obiekt?

PK 2 
Zdjęcie do dopasowania.

Gdzie (podaj kraj) wyprodukowano lampy oświetlające obiekt?

PK 3 
Późnobarokowa figura św. Jana Nepomucena z pocz. XIX w.

Jaki numer wymalowano 

PK 4 
Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAGMEDIC.

Jak miał na imię upamiętniony tutaj lekarz?

PK 5 
Budynek dawnego sądu grodzkiego.

Ile kominów wystaje ponad linię dachu?

PK 6 
Przydrożna kapliczka.

Jakiego koloru jest różaniec?

PK 7 
Drewniany budynek dawnej Kasy Pożyczkowo

Ile promieni słonecznych umieszczono nad wejściem?

PK 8 
Budynek dawnego zajazdu z przełomu XVIII i XIX w.

Ile, łącznie, otworów drzwiowych 

PK 9 
Późnobarokowy kościół św. Jana Chrzciciela fundacji Konstancji Czartoryskiej z 1787 r.

Którą godzinę wskazuje zegar wiszący nad wejściem do świątyni?

PK 10 

Armato-haubica kalibru

magnuszewski. 

Wymień dwa z trzech num

PK 11 
Kapliczka z 1902 roku.

Na ilu nogach wspiera się stojąca obok kapliczki ławka?

PK 12 
Cmentarz parafialny. Kwatera wojenna.

Ilu pochowano tutaj NN żołnierzy WP poległych w 1939 r.?

PK 13 
Młyn mechaniczny, obecnie już nieużywany.

Na ile kłódek zamknięto dwoje drzwi prowadzących do młyna?

LOP 
Fragment dawnej alei kasztanowej.

Ile kasztanowców rośnie wzdłuż zaznaczonej na 

 
 

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.

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Zdjęcie do dopasowania. 

Z którego roku pochodzi wskazany obiekt?  

Zdjęcie do dopasowania. 

Gdzie (podaj kraj) wyprodukowano lampy oświetlające obiekt? 

Późnobarokowa figura św. Jana Nepomucena z pocz. XIX w. 

Jaki numer wymalowano na stojącym najbliżej kapliczki słupie?

Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAGMEDIC.

Jak miał na imię upamiętniony tutaj lekarz? 

Budynek dawnego sądu grodzkiego. 

Ile kominów wystaje ponad linię dachu? 

kapliczka. 

Jakiego koloru jest różaniec? 

Drewniany budynek dawnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej.

Ile promieni słonecznych umieszczono nad wejściem? 

Budynek dawnego zajazdu z przełomu XVIII i XIX w. 

Ile, łącznie, otworów drzwiowych prowadzi do budynku? 

Późnobarokowy kościół św. Jana Chrzciciela fundacji Konstancji Czartoryskiej z 1787 r.

Którą godzinę wskazuje zegar wiszący nad wejściem do świątyni?

ibru 152 mm biorąca udział w walkach o przyczółek warecko

Wymień dwa z trzech numerów JW., które wznosiły obiekt. 

Kapliczka z 1902 roku. 

Na ilu nogach wspiera się stojąca obok kapliczki ławka? 

Cmentarz parafialny. Kwatera wojenna. 

Ilu pochowano tutaj NN żołnierzy WP poległych w 1939 r.? 

Młyn mechaniczny, obecnie już nieużywany. 

Na ile kłódek zamknięto dwoje drzwi prowadzących do młyna? 

Fragment dawnej alei kasztanowej. 

Ile kasztanowców rośnie wzdłuż zaznaczonej na czerwono drogi?

lub za pomocą formularza. 

b, które przebyły TRInO. 

trino.pttk.pl      

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/M/18) 

 

na stojącym najbliżej kapliczki słupie? 

Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAGMEDIC. 

Oszczędnościowej. 

Późnobarokowy kościół św. Jana Chrzciciela fundacji Konstancji Czartoryskiej z 1787 r. 

Którą godzinę wskazuje zegar wiszący nad wejściem do świątyni? 

152 mm biorąca udział w walkach o przyczółek warecko-

 

czerwono drogi? 


