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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (12/M/21) 
 
 

PK 1 

„Wszebora” – najstarsza sosna zwyczajna w Polsce w wieku ponad 360 lat. Tablica 
„Pomnik przyrody”. 

Ile wynosi suma cyfr na tablicy? 

PK 2 
Pomnik rodziny Nalazków – członków PPR i GL, z 1968 r. 

Czyjej pamięci? 

PK 3 
Krzyż przydrożny w Cielechowiźnie z 1995 r. 

W jakim miesiącu został ufundowany krzyż? 

PK 4 
Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hucie Mińskiej. 

Ile owiec znajduje się nad wejściem do kościoła? 

PK 5 
Kamienny krzyż przydrożny w Mariance z 1987 r. 

W którym dniu maja został ufundowany krzyż? 

PK 6 
Metalowy krzyż przydrożny w Mariance. 

W którym roku ufundowano krzyż? 

PK 7 
Drewniany budynek mieszkalny. 

W jakim głównie kolorze są okiennice? 

PK 8 
Krzyż przydrożny w Mikanowie. 

Ile kiści winogron znajduje się na ogrodzeniu? 

PK 9 
Słupek oddziałowy na granicy rezerwatu przyrody „Bagno Pogorzel”. 

Ile wynosi suma cyfr ze słupka? 

PK 10 
Drewniany krzyż przydrożny w Grabinie z 1956 r. 

Jaki „naj...”? 

PK 11 
Metalowy krzyż przydrożny w Iłówcu z 1998 r. 

Ile ozdobnych śrub mocuje tablicę? 

PK 12 
Krzyż przydrożny w Prusach. 

W którym roku ufundowano krzyż? 

PK 13 
Kapliczka z figurą Matki Bożej w Tartaku. 

Na ile kolorów pomalowana jest kapliczka? 

PK 14 
Metalowy krzyż przydrożny w Chochole. 

Ile wynosi suma cyfr znajdujących się na krzyżu? 

PK 15 
Drewniany krzyż przydrożny w Chochole z 1981 r. 

Ile kamiennych donic znajduje się u podstawy krzyża? 
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