


Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (26/D/20)
PK 1 Jednostka Ratowniczo-Gas#nicza nr 2 PSP we Wrocławiu

Ile wyjazdów z garaży jest wzdłuż całej frontowej ściany budynku?

PK 2 Willa Aloisa Alzheimera, słynnego psychiatry i neurologa. Na s#cianie od strony bramy tablica pamiątkowa. Obecnie hospicjum.

Czyjego imienia jest „Dom Nadziei”?

PK 3 Kos#cio# ł s#w. Wawrzyn# ca. Wejs#cie do kos#cioła dolnego (akademickiego), tablica pamiątkowa pos#więcona Solidarnos#ci.

Który psalm jest cytowany na tablicy?

PK 4 XIX-wieczny budynek projektu Alberta Graua, przez wiele lat siedziba przychodni psychiatrycznej.

Ile ozdobnych metalowych detali znajduje się na ścianie frontowej?

PK 5 Mural w wejs#ciu na podwo# rko przedstawiający najbliz4szą okolicę.

Ile Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest wymienionych na muralu?

PK 6 Cmentarz s#w. Wawrzyn# ca. Tablica informacyjna przy gło# wnej bramie.

Kto stanowi przeważającą grupę wśród pochowanych?

PK 7 Kolumna Maryjna na początku ulicy Nowowiejskiej.

Ile lat minęło między dwoma upamiętnionymi wydarzeniami?

PK 8 Wejs#cie do budynku nr 56.

Jakie dwa przedmioty przedstawiają zdobienia po bokach wejścia?

PK 9 Skwer na placu Westerplatte. Kamien#  z 1976 r., upamiętniający XXX-lecie ORMO (Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej), zniszczony.

Iloma śrubami przykręcona była tablica na kamieniu?

PK 10 Kamien#  pamiątkowy ustawiony w 20. rocznicę powstania hufca ZHP S= ro# dmies#cie.

O co walczyli polegli harcerze i instruktorzy?

PK 11 Mural na s#cianie przy boisku szkolnym.

Ile postaci z ołówkami namalowano?

PK 12 Skwer Ludzi ze znakiem „P”. Pomnik upamiętniający obozy pracy przymusowej.

Na której ulicy znajdowały się dwa obozy?

PK 13 Zielony przystanek – jeden z demonstratoro# w rozwiązan#  opartych na przyrodzie wykonanych w ramach projektu „GrowGreen”.

Jakie trzy rodzaje korzyści mają przynosić takie rozwiązania?

PK 14 Tablica informacyjna opisująca historię Parku Tołpy.

Jaki ciekawy gatunek lipy rośnie w parku?

PK 15 Kapliczka w parku.

Jakiego koloru jest metalowy płot wokół kapliczki?

PK 16 Wspo# łczesna rzez#ba autorstwa dolnos#ląskiego rzez#biarza Mirosława Struzika.

Kto poszedł na spacer?

PK 17 Ławka przy jednej z parkowych alejek.

Jak zmienia park Torf Corporation?

PK 18 Politechnika Wrocławska, powstały na początku XX wieku budynek E-1, zajmowany gło# wnie przez Wydział Architektury. Wejs#cie gło# wne.

Jaka katedra znajduje się w tym miejscu?

PK 19 Boczne wejs#cie do budynku Wydziału Architektury PWr.

Jaki niemiecki napis znajduje się bezpośrednio nad drzwiami?

PK 20 Kamien#  pamiątkowy pos#więcony patronowi parku.

Co stworzył profesor Stanisław Tołpa?

PK 21 XIX-wieczny neogotycki kos#cio# ł s#w. Michała Archanioła. Tablica pos#więcona s#w. Edycie Stein, kto# ra modliła się w kos#ciele w latach 1922-1933.

Gdzie została beatyfikowana?

PK 22 Krzyz4  przy kos#ciele.

Jaki najstarszy rok jest wyryty na krzyżu?

PK 23 Kamien#  upamiętniający s#w. Edytę Stein.

Czego patronką jest święta?

PK 24 Dom Edyty Stein.

Z kim mieszkała w tym domu?

Odpowiedzi nalez4y przesłac# na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej TRInO.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso# b fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo# lne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), 
przesyłający wyraz4a zgodę na publikację na lis#cie oso# b, kto# re przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/.
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