


 

 

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

PK 1 
Golgota przypominająca kształtem obraz Wieży Babel.  
Golgotę z kościołem p.w. Imienia Maryi łączą dróżki różańcowe. 
Z jakich wulkanów kamienie umieszczono na szczycie Golgoty? 

PK 2 
Pomnik Jana Pawła II  
Co trzeba odkryć? 

PK 3 
Pomnik biskupa Piotra Tylickiego 
W którą rocznicę nadania praw miejskich wzniesiono pomnik? 

PK 4 
Kościół p.w. Imienia Maryi 
Podczas jakiego wydarzenia poświęcono kamień węgielny? 

PK 5 

Kościół parafialny p.w. św. św. Piotra i Pawła ufundowany w 1612 r. przez biskupa Piotra 
Tylickiego. Wewnątrz znajdują się trzy rokokowe ołtarze z drugiej połowy XVIII w., w tym 
ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (zwanej Tylicką) z przełomu 
XVI i XVII wieku. 
Ile krzyży wyrzeźbiono na drzwiach świątyni? 

PK 6 
Figura św. Krzysztofa 
Dokąd mam dojechać? 

PK 7 
Ozdobny drewniany słup 
Jaki kolor ma krawat wyrzeźbionej postaci?  

PK 8 
Kapliczka z 1808 r. 
W którym roku wyremontowano kapliczkę? 

PK 9 
Budynek mieszczący m.in. Centrum Kultury oraz Muzeum Dziejów Tylicza 
Jaką nazwę nosi Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju? 

PK 10 
Pomnik poświęcony Kazimierzowi Pułaskiemu 
Gdzie stoczono krwawą bitwę? 

PK 11 
Kapliczka przydrożna 
Ile postaci znajduje się w kapliczce? 

PK 12 

Dawna cerkiew grekokatolicka p.w. św. św. Kosmy i Damiana (obecnie rzymskokatolicki 
kościół cmentarny). Świątynię zbudowano w latach 1738-1744 w typie sakralnego 
budownictwa zachodniołemkowskiego. Jest budynkiem w całości drewnianym, o konstrukcji 
zrębowej. Najstarszym, a jednocześnie najpiękniejszym elementem jest późnobarokowy 
ikonostas z elementami współczesnymi. Ponadto we wnętrzu można oglądać polichromię  
z 1938 r. nawiązującą tematycznie do jubileuszu 950-lecia Chrztu Rusi. 
Ile nagrobków umieszczono bezpośrednio na tyłach kościoła? 

PK 13 
Dzwonnica. Na terenie otaczającego cmentarza znajduje się wiele cennych okazów drzew – 
pomników przyrody. 
Ile wieżyczek z baniastymi hełmami wieńczy dzwonnicę? 

!

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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