
 



 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (10/M/22) 

 
PK 1 

Budynek u zbiegu ulic Lipowej i Słonecznej, wzniesiony w 1939 r., dawna noclegownia dla obsługi 
autobusów. Po wojnie, po rozbudowie utworzono w nim wiejską przychodnię. Funkcję tę po paru 
modernizacjach pełni do dziś. Od strony ul. Lipowej dwie tablice. 

W którym roku otwarto drogę Sękocin – Magdalenka? 

PK 2 
Okazały budynek z herbem gminy Lesznowola. 

Centrum czego? 

PK 3 
ul. Ogrodowa 13 

Jaki numer hipoteczny posesji jest na tabliczce adresowej? 

PK 4 
Miejsce piknikowe z placem zabaw, wiatą i sceną przy ul. Brzozowej. 

Na ilu podporach wsparte jest zadaszenie sceny? 

PK 5 
Niewielka nieutwardzona zatoczka u stóp wydmy magdaleńskiej (na jej stokach rosną sosny z częściowo 
odsłoniętymi systemami korzeniowymi). Obok wiata, stojaki na rowery i tablica. 

Jak się nazywa żółty szlak rowerowy, którego przebieg ukazuje tablica? 

PK 6 
Obelisk z 1964 roku autorstwa Zofii Pociłowskiej, więźniarki Ravensbrück, z Chrystusem ukrzyżowanym 
na więziennej kracie.  

Czyim Duktem nazwano fragment ul. Jarzębinowej i zaczynającą się tu drogę leśną? 

PK 7 

Pomnik w miejscu egzekucji 223 Polaków dokonanej podczas II wojny światowej przez Niemców. Przez 
ponad 40 lat jego główną część stanowił obelisk znajdujący się obecnie w PK 6. Z dawnego projektu 
pozostawiono 5 bloków piaskowca, które ustawione są po obu stronach monumentu. 

Ile razy na wszystkich częściach pomnika umieszczono datę egzekucji? 

PK 8 
Ulica Głogowa 22 i 24, osiedle domów jednorodzinnych. 

Jak się nazywa firma, która ochrania te budynki? 

PK 9 
Słupek oddziałowy przy drodze leśnej będącej przedłużeniem ul Głogowej. Jedna z liczb znajdujących się 
na nim jest słabo czytelna. 

Która z dobrze widocznych liczb powtarza się? 

PK 10 
Tablica o strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Który punkt zabrania niszczenia istniejącej zieleni, zadrzewień i zakrzewień? 

PK 11 

Obelisk przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Środkowej upamiętniający dwóch policjantów, którzy zginęli 
podczas akcji w Magdalence 6.03.2003 r. 

Ile pionowych elementów różnej grubości (słupków i prętów) jest w sumie w metalowym ogrodzeniu 
otaczającym z trzech stron obelisk? 

PK 12 

Cmentarz parafialny. Kwatery ofiar egzekucji z 1942 r. z pomnikiem zwieńczonym okazałym krzyżem.  
W części północnej kwater duża tablica z informacjami o pochowanych tu osobach. 

Ile spośród 22 rozstrzelanych 28 maja 1942 roku kobiet zostało przywiezionych z obozu  
w Ravensbrück? 

PK 13 

Cmentarz parafialny. Skromny grób ostatnich właścicieli Magdalenki, Piotra i Marii Dmowskich, na 
wprost pomnika, prowadzi do niego chodnik z niskimi barierkami z łańcuchów. (Warto zwrócić uwagę 
na sąsiednie dwie mogiły z dębowymi krzyżami, w których pochowani są żołnierze AK pochodzący  
z Magdalenki.) 
Ile pełnych lat przeżyła Maria Dmowska? 

PK 14 

Cmentarz parafialny, kwatera księży z drewnianym krzyżem i figurą Matki Boskiej. Grób ks. kanonika 
Henryka Słojewskiego, wieloletniego proboszcza parafii i znanego zielarza, patrona ulicy, przy której jest 
cmentarz i kościół.  

Ile lat w kapłaństwie? 

PK 15 

Pomnik W hołdzie bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego nieopodal miejsca, gdzie podczas  
II wojny światowej odbywały się konspiracyjne spotkania żołnierzy AK. Obok aleja świerkowa 
prowadząca do nieistniejącej gajówki. 

W którym roku powstał pomnik? 

PK 16 
Parafialna Kawiarenka pod Aniołami (czynna w niedzielę, w wakacje nieczynna). 

Ile filiżanek namalowano na szyldzie zawieszonym przy wejściu? 
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PK 17 
Krzyż w pobliżu wejścia na teren przy kościele św. Marii Magdaleny z napisem „W Krzyżu Zbawienie”  
i tabliczkami z danymi o darczyńcach. 
Jakie imiona mają państwo o nazwisku Leja? 

PK 18 
Krzyż misyjny. 

Jakim oznaczeniem podpisano cytat z Pisma Świętego umieszczony na krzyżu? 

PK 19 
Tablica o historii kościoła parafialnego na ścianie świątyni, pod zadaszonym przejściem. 

Kto w 1933 roku ofiarował 6 ha na cele kościelne? 

PK 20 

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Józefa Popiełuszki (znajduje się już na terenie wsi 
Łazy, ul. Wiejska 2).  

Ile ozdobnych motywów przypominających serce jest w sumie na obu bramach wjazdowych na teren 
szkoły? 

PK 21 
Tablica z nazwą osiedla złożonego z kilku domów jednorodzinnych przy ul. ks. Henryka Słojewskiego. 

Ile drzew jest na tablicy? 

W przypadku PK 22-26 należy dopasować zdjęcie. 

PK 22 ul. Lipowa 3 

PK 23 ul. Lipowa 25 

PK 24 ul. Paprociowa 28 

PK 25 ul. Brzozowa 27 (zdjęcie od strony ul. Wąskiej) 

PK 26 ul. Modrzewiowa 11 

PK 27 

ul. Graniczna 7-1. Ośrodek, w którym toczyły się rokowania stron: rządowej i „solidarnościowej” przed 
obradami Okrągłego Stołu w latach 1988-1989. Spotkania te przeszły do historii jako rozmowy  
w Magdalence, mimo że miejsce, w którym się odbywały, leżące po zachodniej stronie ul. Granicznej, to 
już wieś Sękocin Las (powiat pruszkowski, gmina Raszyn). 

Ile ciemniejszych poziomych pasów jest na murze otaczającym ośrodek? 
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Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej trino.pttk.pl. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób  
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  

dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób. 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                             trino.pttk.pl 
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