


  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/T/16) 

PK 1 
Rzeźba dzika „Kiełka” nawiązująca do legendy o powstaniu Kielc. 
Ilu konnych występuje na płaskorzeźbie poświęconej legendzie o Silnicy? 

PK 2 
Funkcjonujący od 1877 roku zakład zegarmistrzowski. 
Do kogo należała firma przed wojną? (patrz zegar) 

PK 3 
Tablica pamiątkowa przypominająca wydarzenia Powstania Styczniowego.  
Jacy powstańczy dowódcy uczestniczyli w naradach? 

PK 4 
Przedwojenna kamienica z 1934 roku. 
Kto ją zaprojektował? 

PK 5 

Wzniesiona w latach 1880-82 dla gubernialnego architekta K. K. Kowalskiego secesyjna 
kamienica. 
Ile par oczu spogląda z fasady na ulicę Wesołą? 

PK 6 
Pomnik Armii Krajowej z ziemią z pól bitewnych żołnierzy Korpusu AK „Jodła“. 
Ile z przedstawionych postaci to kobiety? 

PK 7 
Tablica upamiętniająca powstanie NSZZ „Solidarność”. 
Co było powodem przeniesienia tutaj tablicy? 

PK 8 
Barokowa bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP. 
Wzorce jakich miar znajdują się na północnej fasadzie świątyni? 

PK 9 
Głaz z tablica pamiątkową poświęconą księdzu Piotrowi Ściegiennemu.  
Ile ławek stoi na skwerze otaczającym kamień? 

PK 10 
Pałac Biskupów Krakowskich, będący w 1914 roku kwaterą Józefa Piłsudskiego. 
Jaka litera widnieje na trzymanej w szponach orła tarczy Amazonek? 

PK 11 
Pałac Biskupów Krakowskich – wieża narożna. 
W czym będzie chodził ojczyzny i wiary obrońca? 

PK 12 
Pałac Biskupów Krakowskich – park francuski. 
Ile metalowych obejm wzmacnia drewniany kołowrót studni? 

PK 13 
Pomnik św. Jana Pawła II na placu przed plebanią. 
Ile krzyży widocznych jest na piersi papieża? 

PK 14 

Zabytkowy gmach szkolny wzniesiony w 1724 roku a mieszczący obecnie m.in. Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Żeromskiego. W ciągu budynków znajdują się jeszcze kościół seminaryjny 
Świętej Trójcy oraz Wyższe Seminarium Duchowne. 
Jaka szkoła mieściła się tutaj w latach 1845-1862? (szukaj na jednej z tablic) 

PK 15 
Miejsce upamiętniające ofiary II wojny światowej. 
Kiedy miało miejsce to wydarzenie? 

PK 16 
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Ekspozycja przed budynkiem. 
Ile wynosi normalna objętość płynu w armacie? 

PK 17 

Muzeum Pamięci Narodowej powstałe w hołdzie więźniom i ofiarom zbrodni hitlerowskich  
i stalinowskich w latach 1939 – 56. 
Gdzie umieszczono porcelanowe tabliczki upamiętniające polskich patriotów? 

PK 18 
Pomnik Fryderyka Chopina upamiętniający 200. rocznicę urodzin wybitnego kompozytora. 
Jaki kształt ma ławeczka? 

PK 19 
Źródełko Biruty, od ponad 300 lat dostarczające wodę okolicznym mieszkańcom. 
Jaki nosi tytuł ustawiona przy źródle rzeźba? 

PK 20 
Odsłonięta w 2005 roku tablica upamiętniająca gen. Władysława Sikorskiego. 
Ile płyt chodnikowych prowadzi do kamienia z tablicą? 

PK 21 
Wykonana w 1973 roku rzeźba H. Wróblewskiego. 
Jaki nosi tytuł? 

PK 22 
Ufundowana w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki płyta pamiątkowa. 
Jakie słowa umieszczono na trzymanej przez orła szarfie? 
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Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 
 

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osob, które przebyły TRInO. 
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