
Na mapie, czerwonymi okręgami, 

zaznaczono różne miejsca –  

punkty kontrolne (PK). 

Do każdego z nich  

zadano pytanie. 

Odpowiedzi na pytania, 

jako potwierdzenie  

przebycia trasy, 

należy dostarczyć  

do organizatora. 

10/M/20 

                                         Otwock Mały to miejscowość, która  

                                   przed laty stanowiła integralną część wsi 

Otwock, a dziś od południa płynnie łączy się z Karczewem. 

Początkowo, gdy mieszkańcy Otwocka zaczynali dopiero 

zajmować tereny położone za łachą odgradzającą ich  

osady od macierzystej wsi, nazwali swoją wioskę  

Otwockiem Zawodnym. Dlatego właśnie starsza,  

macierzysta osada przyjęła nazwę Otwocka Starego 

 lub Wielkiego.  

 

Łacha, która przed laty dzieliła Otwock na część 

starą i nową, znajdowała się w okolicy dzisiejszej  

szkoły podstawowej w Otwocku Wielkim. Kiedy  

w wyniku procesów hydrologicznych woda  

wyschła, Otwock Zawodny zmienił swą nazwę  

na Otwock Zagórny, a później, po latach, na 

Otwock Mały. Z Otwocka Małego do Wielkiego 

można dojść piękną i malowniczą aleją  

lipową.  

 

Zarówno Otwock Mały,  jak i ten Wielki,  

wchodzą w skład mikroregionu etno- 

graficznego Urzecze, który ciągnie się 

wzdłuż obu brzegów Wisły, a po stronie 

zachodniej sięga  aż do warszawskiej  

Saskiej Kępy. 

Legenda 

 pomnik, obelisk 

 krzyż, figura religijna 

 inny obiekt 

Opracowanie trasy: Sabina Bauman, Paweł Starzyński 
Kreślenie mapy: Paweł Starzyński 

Długość trasy: ok. 5 km 

Do potwierdzenia: 18 PK 

Aktualność: wrzesień 2020 r. 

wersja 1.0 

 

Kapliczka 

św. Leonarda 



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (10/M/20) 

PK 1 
Tablice poświęcone żołnierzom, którzy byli związani z gminą Karczew. 

Kto kierował po wojnie Teatrem Amatorskim im. Wojciecha Bogusławskiego? 

PK 2 

Kościół św. Wita wzniesiony w 1732 roku w stylu baroku piemonckiego fundacji marszałka 
Franciszka Bielińskiego. Kamienna tablica z kaplicy wystawionej przez Melchiora Walbacha. 

Jaki przedmiot trzyma w prawej ręce postać na płaskorzeźbie? 

PK 3 

Zabytkowa kapliczka św. Leonarda – patrona dobrego porodu, więźniów, jeńców, chorych,  
a także zagrożonych napadem lub kradzieżą. 

W ilu procentach zachowała się oryginalna polichromia na rzeźbie z kapliczki? 

PK 4 
Przydrożny krzyż. 

Na jaki kolor go pomalowano? 

PK 5 
Budynek mieszkalny przy ul. Częstochowskiej 20 B. 

Ile liści zdobi elewację budynku od strony ulicy? 

PK 6 
Ruina młyna należącego kiedyś do rodziny Sucheckich. 

Jaki młyn tutaj stoi? (podaj opis z tablicy) 

PK 7 
Dom w Otwocku Małym przy ulicy Zamkowej. 

Ile ptaków siedzi na schodach budynku? 

PK 8 
Kapliczka stojąca przy dawnej drodze do Janowa. 

Kto i kiedy ją ufundował? 

PK 9 
Współczesny krzyż, altanka oraz plac zabaw. 

Jaki budynek użyteczności publicznej stoi przy placu zabaw? 

PK 10 

Cmentarz wojenny „Osiny” z mogiłami powstańców styczniowych z oddziału płk. Ziemiomysła 
Kuczyka, żołnierze sascy z 1705 r. oraz żołnierze WP polegli we wrześniu 1939 r. 

Ile osób zostało pochowanych w zbiorowej mogile z 1863 roku? 

PK 11 
Zabytkowa aleja drzew – pomnik przyrody. 

Jaki gościniec znajduje się przy pomniku przyrody? 

PK 12 
Budynek zespołu szkolno-przedszkolnego w Otwocku Wielkim. 

O jakość czego zadbano termomodernizując ten budynek? 

PK 13 
Rzeźba przedstawiająca Jezusa w Ogrójcu ustawiona we wrześniu 1948 roku. 

Kto jest jej wykonawcą? 

PK 14 
Budynek utworzonej w 1920 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim. 

Jaki numer ma psalm z kapliczki stojącej przed budynkiem OSP? 

PK 15 
Kapliczka ufundowana przez J. Baracza 20 sierpnia 1937 roku. 

Czyja praca ma być pobłogosławiona? 

PK 16 

Jezioro Rokola będące pozostałością starorzecza Wisły leżące w granicach obszaru  
Natura 2000. 

Jaką nazwę nosi ten obszar chroniony? 

PK 17 
„To droga do nieba nas wszystkich” – słowa  Józefa Szajny o jego rzeźbie pt. „Drabina”. 

Ile butów nie dotyka ziemi? 

PK 18 

Muzeum Wnętrz mieszczące się w barokowym pałacu Bielińskich wzniesionym wg projektu 
Tylmana z Gameren, jako ich letnia rezydencja. 

Jakie zwierzęta widnieją na frontowych zdobieniach pałacu? 
 

trino.pttk.pl  

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób,  
które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 
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