


  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/B/17) 

PK 1 

Stróżówka murowana z XVIII w., obecnie kapliczka św. Antoniego Padewskiego. Za budynkiem –  Muzeum 

Diecezjalne. 

Ile krzyży jest na dachu stróżówki? 

PK 2 

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowany w latach 1678-1715, częściowo 

zniszczony na przełomie XVII/XVIII w. W latach 1833-1837 zamieniony na cerkiew, potem zamknięty 

podczas zaborów. Po II wojnie światowej odbudowany, a od lat 80-tych XX w. remontowany. 

Ile głośników jest przy wejściu do kościoła? 

PK 3 
Dom z początku XX w. 

Który rok jest na szczycie domu? 

PK 4 
Dzwonnica zbudowana w latach 1770-1777 z inicjatywy o. Antoniego Dąbrowskiego. 

Ile jest okrągłych okienek w dzwonnicy? 

PK 5 
Głaz z tablicą upamiętniającą rocznicę zjazdu drohiczyńskiego. 

Która to była rocznica? 

PK 6 
Krzyż na pamiątkę zmartwychwstania Polski w rocznicę Konstytucji 3 Maja. 

Kto ufundował ten krzyż? (podpis na tablicy] 

PK 7 
Głaz-pomnik w 900-lecie Drohiczyna. 

Ile zwierząt jest na tablicy? 

PK 8 
Klasycystyczna cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. 

Co umieszczono w okręgu nad wejściem do cerkwi? 

PK 9 
Pomnik poświęcony żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. 

Jaka data widnieje na metalowej obręczy? 

PK 10 
Zegar słoneczny z tarczą metalową. 

Na ilu śrubach trzyma się zegar? 

PK 11 
Góra Zamkowa. Pomnik Niepodległości w dziesiątą rocznicę odzyskania. 

Ilu samogłosek brakuje w napisie na tablicy pomnika? 

PK 12 
Dzwonnica katedralna. 

Ile figurek znajduje się na dzwonnicy od strony wschodniej? 

PK 13 
Krzyż jubileuszowy 3.05.1913 r. 

Co zrobisz „...pod tym znakiem”? 

PK 14 
Kolegium od 1747 r., wcześniej od 1661 r. jezuicka szkółka parafialna. 

Ile jest okien w części wejściowej kolegium? 

PK 15 

Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej zbudowany w latach 1696-1709, remontowany przed 1850 r., 

zniszczony podczas I wojny światowej. Następnie kilkukrotnie remontowany w XX w. Podniesiony do rangi 

katedry w 1991 r. 

Ile „promieni” jest na krzyżu nad wejściem do podziemi? 

PK 16 
Ozdobna kapliczka w ogródku prywatnej posesji. 

Który rok jest na podstawie kapliczki? 

PK 17 
Kościół Panien Benedyktynek pw. Wszystkich Świętych. 

Pod jakim numerem rejestracyjnym wpisany jest kościół? 

PK 18 
Drewniany krzyż przy skrzyżowaniu. 

Jaki jest numer na podwójnym słupie przy krzyżu? 

PK 19 
Krzyż przydrożny z przełomu XIX i XX w. 

Który rok wymalowano w dolnej części krzyża? 

PK 20 
Pomnik poświęcony strażakom, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. 

Ile „płomieni” wyłania się zza kłosa? 
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