


 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/P/15) 

PK 1 
Pomnik Jana Kochanowskiego.  
Obok pomnika znajduje się dawna Akademia Lubrańskiego z XVI w., obecnie mieszcząca Muzeum Archidiecezjalne.  
Jaki napis umieszczono nad wizerunkiem pisarza? 

PK 2 
Krzyż pamięci ks. Zygmunta Masłowskiego. 
 Jakiego gatunku drzewo rośnie najbliżej krzyża? 

PK 3 

Figura Matki Boskiej Niepokalanej. 
Na wschód od figury znajduje się Kościół Najświętszej Marii Panny in summo („na grodzie”) z XV w. stojący w sercu 
dawnego grodu piastowskiego, na miejscu rezydencji książęcej. Podczas wykopalisk odkryto w tym miejscu relikty 
siedziby Mieszka I (palatium) oraz kapicę księżnej Dobrawy. 
Na zachód od figury wznosi się budynek XVI-wiecznej Psauterii. 
Jak brzmi ostatnie słowo z tablicy? 

PK 4 
Pomnik-kamienna tablica na placu przed Archikatedrą. 
Ile postaci wykuto w płaskorzeźbie? 

PK 5 

Bazylika Archikatedralna Świętych Piotra i Pawła. Jest ona pierwszą świątynią wybudowaną na ziemiach polskich, 
jej budowę zainicjował Mieszko I (wraz z ówczesnym biskupem Jordanem). Wewnątrz znajdują się pochówki 
pierwszych władców Polski. W XIX w zbudowano Złotą Kaplicę – mauzoleum pierwszych Piastów. Katedra 
wielokrotnie zmieniała swój wygląd, obecną, gotycką formę przywrócono podczas powojennej odbudowy w XX w. 
Jak brzmi wspak drugie słowo z napisu nad drzwiami? 

PK 6 
Pomnik Papieża Jana Pawła II 
Jaki napis wykuto u stóp Papieża? 

PK 7 
Budynek mieszkalny – ul. Ostrów Tumski 2 
W jakich latach mieszkała w tym budynku postać uwieczniona na tablicy? 

PK 8 
Pałac Arcybiskupi. Zbudowany w XV wieku, wielokrotnie przechodził przebudowy. Od 1821 r. jest siedzibą 
arcybiskupów. 
Ile postaci jest nad wejściem (na I piętrze)? 

PK 9 

Most Biskupa Jordana. W tym miejscu most istniał już za czasów Mieszka I. Przez wieki budowano w tym miejscu 
mosty z różnych materiałów, jednak  ostatecznie zrezygnowano z przeprawy na rzecz trasy szybkiego ruchu.  
W 2007 r. most wzniesiono na nowo – wykorzystano w nim przęsło z mostu św. Rocha. 
Na jaki kolor pomalowano przęsła? 

PK 10 
Śluza Katedralna – stanowi jedno z umocnień zbudowanych w XIX przez władze pruskie okupujące Poznań. 
Ile lamp podświetla budowlę? 

PK 11 
Kamienica czynszowa – ul. Ostrówek 7 
Co się odbywało w mieszkaniu nr 14? 

PK 12 
Rynek Śródecki – mural na ścianie kamienicy 
Ile zwierząt namalowano na muralu? 

PK 13 
Dawny dom kongregacji Filipinów zbudowany w latach 1746-77 
Ile głazów znajduje się przy wejściu? 

PK 14 
Kościół św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki. W tym miejscu świątynia istniała już w XIII w., obecny kościół został 
zbudowany w II poł. XIV lub XV wieku. 
Jaką funkcję w parafii pełniła postać z tablicy? 

PK 15 
Kamienica  - ul. Filipińska 6 
Ile twarzy spogląda z fasady budynku? 

PK 16 
Kapliczka „Boża Męka” na dziedzińcu dawnej szkoły elementarnej 
Z jakiego materiału zbudowano postument figury? 

PK 17 
Kamienica – ul. Bydgoska 2 
Jaki rok widnieje na chorągiewce na szczycie? 

PK 18 
Późnoromański kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Do 1832 r. był pod opieką kawalerów maltańskich, 
obecnie pełni funkcję  kościoła parafialnego. 
Na ilu kolumnach wspiera się kapliczka? 

!
 

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. 
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