


 

 

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

PK 1 

Kaplica „Na Wodzie” - nazywana też czasami „Kaplicą Objawień", gdyż w tym miejscu, w 1640 r. Jakubowi 
Ruszczykowi objawiła się Matka Boża. Kaplica „Na Wodzie“, to w zasadzie dwie kaplice drewniane wsparte na 
betonowych słupach, połączone drewnianym pomostem i pokryte wspólnym dachem. Woda pod kaplicą, w opinii 
miejscowej ludności i licznie przybywających tu pielgrzymów, posiada właściwości lecznicze. Do kaplicy prowadzi 
Aleja Marii Panny, zwana kasztanową będąca pomnikiem przyrody. 
Na ilu słupach stoi kaplica? 

PK 2 
Kaplica św. Onufrego zbudowana na planie czterolistnej koniczyny 
Kiedy był odpust? 

PK 3 
Kaplica św. Antoniego z Padwy 
Jaki jest rok na obiekcie? 

PK 4 
Podwórze klasztorne 
Do ilu muzeów jest wejście od podwórza? 

PK 5 
Teren barokowego kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - obelisk Jakuba Ruszczyka.  
Za murem otaczjącym kościół, u stóp Chełmowej Góry, rozciąga się zalesiony teren, na którym zlokalizowana jest 
Kalwaria Krasnobrodzka. 
Kiedy stał się cud? 

PK 6 
Cmentarz - kwatera powstańców z 1863 r. 
Jakie światła? 

PK 7 
Cmentarz - kwatera żołnierzy z 1939 r. 
Jak się nazywał dowódca pułku? 

PK 8 
Figura św. Jana Nepomucena 
Z jakiej wsi pochodzili fundatorzy? 

PK 9 
Kapliczka Konstytucji 3 Maja 
W którą rocznicę konstytucji? 

PK 10 
Budynek dawnej apteki Mieczysława Siekluckiego - farmaceuty, patrioty i społecznika oraz wieloletniego naczelnika 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Co tu teraz można kupić? 

PK 11 
Fontanna "Waleria" 
Ile lamp podświetlających umieszczono w misie fontanny? 

PK 12 
Pomnik walk o Krasnobród 1939 r. 
Jakie nazwy miejscowości wymieniono na pomniku? 

PK 13 
Wieża widokowa. Poniżej znajduje się stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom" utworzone na nieczynnym 
wyrobisku. Odsłonięta ściana ma ok. 30 m wysokości i 165 m długości. 
Ile okien jest na parterze? 

PK 14 
Kapliczka przydrożna z 1907 r. 
Kogo upamiętnia?     

PK 15 
Molo na zalewie 
Ile latarni znajduje się na molo? 

PK 16 
Kapliczka z 1905 r. 
Z ilu elementów składa się złoty symbol na kapliczce?  

PK 17 
Kapliczka św. Rocha 
Z ilu stron kapliczki znajdują się napisy? 

PK 18 
Wejście na ścieżkę edukacyjną 
Symbol jakiego zwierzęcia znajduje się na bramie?  

PK 19 

Kaplica św. Rocha znajduje się w miejscu zwanym Zagóra, w malowniczej Dolinie Św. Rocha. Obecna kaplica 
zbudowana została w 1943 r. na miejscu starej, która uległa zniszczeniu w 1935 r. przez przewracający się potężny 
buk. Jest to kaplica drewniana, kryta gontem, wybudowana w stylu zakopiańskim. Umiejscowiona jest na skraju 
rezerwatu przyrody „Święty Roch”. 
Za co dziękujemy?   

 
 

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 
 


