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Sanok (pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład 

powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok. Jest jednym z najdalej wysuniętych na południowy wschód ośrodków miejskich Polski, z rozwiniętym przemysłem chemicznym. Powiat sanocki 
wraz z krośnieńskim jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie, rafineria oraz kopalnie ropy naftowej istniały tu przed rokiem 1884. Odbywają się tu imprezy kulturalne, sportowe 
i rozrywkowe o charakterze krajowym i europejskim. Patronem miasta jest Archanioł Michał, a od roku 2006 również św. Zygmunt Gorazdowski. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanok 

 
Na planie Sanoka zaznaczono różne obiekty stanowiące punkty kontrolne (PK).  

Do każdego z nich zostało zadane pytanie. Odpowiedzi – będące potwierdzeniem trasy – należy dostarczyć do organizatora.

 

6/R/16 

Do potwierdzenia: 14 PK 

Długość trasy: ok. 4,5 km 

Opracowanie trasy: 
Anna Bystrzyńska 
Ewa Bystrzyńska 
Jacek Bystrzyński 

 

Źródło mapy: © autorzy OpenStreetMap 

Wersja 1.0 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (6/R/16) 

 

PK 1 

Platforma widokowa 

Ile siedzisk jest na niższym poziomie? 

PK 2 

Park Miejski i kopiec Mickiewicza 

Jakie daty widnieją na tablicy pamiątkowej umieszczonej na kopcu? 

PK 3 

Dom Sokoła wybudowany w 1900 roku 

Dokończ napis znajdujący się na wschodniej stronie budynku:  
„Sokół zrywający ……………………….. ” 

PK 4 

Budynek II LO 

Kto zaprojektował budynek? 

PK 5 
Dom pod Atlasem zbudowany w 1906 roku 

Ile balkonów jest na budynku? 

PK 6 
Dom Mansjonarski z XVIII wieku (obecnie MDK) 

Ile okien jest na parterze od Placu św. Michała? 

PK 7 

Plac św. Michała 

Co znajduje się na placu? (podpis pod pierwszym rysunkiem na tablicy 
informacyjnej) 

PK 8 
Szwejk w Sanoku 

Jak nazywają się schody obok ławeczki ze Szwejkiem? 

PK 9 
Kościół i Klasztor Franciszkanów 

Podaj nazwisko: św. ks. Zygmunt Karol ………………. 

PK 10 
Ratusz w Sanoku – pierwotny budynek magistratu miejskiego 

Pomnik ………..….. stoi po lewej stronie ratusza. 

PK 11 

Pomnik Synom Ziemi Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę 

Ile miejsc męczeństwa upamiętnia pomnik? 

PK 12 

Zamek Królewski 

Ilu wojaków strzeże wejścia do zamku? 

PK 13 
Cerkiew katedralna Świętej Trójcy z ikoną pochodzącą z XVII wieku 

Jaki numer widnieje na ścianie wejściowej do cerkwi? 

PK 14 

Secesyjna kamienica Szomka – obecnie siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Ile kolumn znajduje się na I piętrze budynku od strony pomnika 
Grzegorza z Sanoka? 

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 

mailto:poczta@trino.pttk.pl

