
 



 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (17/M/22) 

„Właśnie w Puszczy Kampinoskiej 2 czerwca 1907 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizowało pierwszą na ziemiach polskich 

nizinną wycieczkę pieszą. Prowadzili ją Aleksander Janowski oraz Kazimierz Kulwieć, główni inicjatorzy powstania PTK. 

W wycieczce wzięło udział 387 osób, które przewieziono z Warszawy na brzeg Wisły w okolicach Kazunia za pomocą dwóch 

parostatków: "Kopernik III" oraz "Nadwiślanin". Trasa wycieczki wiodła z okolic Kazunia przez łąki w Gniewniewicach, Leoncin, 

Teofile. Na skraju Puszczy zorganizowano postój aby zregenerować siły. Zdecydowano, iż chętni mogą z Kazimierzem Kulwieciem 

udać się w głąb Puszczy (grupa dotarła do Starej Dąbrowy) pozostali razem z Janowskim wycieczkę zakończyli.” 

https://mlodziez.pttk.pl/o-was/z-zycia-pttk/e-muzeum/245-pierwsza-piesza-wycieczka-nizinna-ptk-stara-dabrowa-puszcza-

kampinoska 

 

 

PK 1. 
Kapliczka z figurą Matki Boskiej. 

Który rok widnieje na tabliczce? 

PK 2. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leoncinie. Na dziedzińcu od strony ul. I. B. Singera (zwykle 
zamkniętym) znajdują się: pomnik papieża Polaka, Dąb Pamięci Ojca Świętego oraz kamień upamiętniający 
budowę szkoły w latach 1998-2005. 

Ile okien jest w sali gimnastycznej od strony ulicy Szkolnej? 

PK 3. 
Ul. Partyzantów 16A – „Zielony Dworek”. 

Ile pełnych kolumn wspiera zadaszenie nad wejściem do budynku? 

PK 4. 
Kapliczka  z figurą świętego Floriana przed  siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Jak nazywa się firma, która refundowała ją po zniszczeniu w lipcu 1995 r.? 

PK 5. 
Tablica „Kampinoski Park Narodowy – Gmina Leoncin”. 

Od czego pochodzi nazwa Leoncin? 

PK 6. 
Obelisk upamiętniający Isaaca B. Singera, pisarza, noblistę, który urodził się w Leoncinie (w biografiach 
występują różne daty). W opowiadaniu „Syn z Ameryki” Singer opisał Leoncin. 

Który rok urodzenia podano na obelisku? 

PK 7. 
Niewielki zegar słoneczny. 

Jaki napis znajduje się na jego tarczy?  

PK 8. 
Tablice z ciekawostkami i informacjami o pszczołach. 

Kto jest autorem pomnika pszczoły znajdującego się w Kielcach? 

PK 9. 
Pomnik Niepodległości zwieńczony orłem w koronie, z kilkoma tablicami (dojście od placu R. Kobendzy). 

Z którego roku pochodzi tablica upamiętniająca mieszkańców wsi Rybitew, którzy po pacyfikacji 
miejscowości 14 września 1944 r. zginęli w obozach koncentracyjnych? 

PK 10. 
Węzeł szlaków, w tym początek żółtego szlaku pieszego im. Aleksandra Janowskiego. 

Ile km mieli stąd do przejścia uczestnicy historycznej wycieczki do Starej Dąbrowy w 1907 roku (przy 
założeniu, że ich trasa pokryłaby się z przebiegiem obecnego żółtego szlaku)? 

PK 11. 
Główna, neogotycka trójarkadowa brama na teren kościoła, znajdująca się na wprost świątyni, prowadzą do 
niej szerokie schody oraz podjazd dla wózków. 

Z jakiego miasta była firma, która wykonała żeliwne elementy bramy? 

PK 12. 

Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy Męczennicy wybudowany z czerwonej cegły w stylu gotyku 
nadwiślańskiego w latach 1881-1885, wpisany do rejestru zabytków. Kamień z tablicą z datami z historii parafii 
w Leoncinie (wcześniej w Głusku). 

Od którego roku prowadzone są akta metryczne parafii? 

PK 13. 

Cmentarz parafialny. Drewniana, ośmioboczna, kryta gontem, zabytkowa XVIII-wieczna kaplica, zbudowana w 
Głusku jako votum dziękczynienia za zwycięstwo Stefana Czarnieckiego nad Szwedami. Przeniesiona do 
Leoncina jeszcze przed budową kościoła, budowli nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. 
Obecnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej. 

Na ile kłódek zamykane jest wejście do kaplicy? 

PK 14. 
Cmentarz parafialny. Mogiła Jana Kasprusia, żołnierza legionów i nauczyciela, z jego zdjęciem w mundurze i 
rysunkiem orła, znajdująca się w pobliżu kaplicy, po jej zachodniej stronie. 

 Zginął ratując kogo? 

PK 15. 

Cmentarz parafialny. Kwatera 450 żołnierzy z Armii „Poznań” i „Pomorze” poległych we wrześniu 1939 r. na 
terenie gminy Leoncin. Składa się z dwóch rzędów białych krzyży, figury Matki Boskiej oraz postumentu 
przykrytego pięcioczęściową płytą z informacjami. 

Jaki stopień wojskowy miał pochowany tu żołnierz 68 PP Września, Aleksander Okoń? 
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PK 16. 
Droga Kościelna. Posesja Wincentówek 1. 

Jaki drewniany obiekt zdobi ścianę budynku pod balkonem (obok drzwi garażowych)? 

PK 17. 
Droga Kościelna. Stacja trafo przed bramą na teren Stacji Uzdatniania Wody w Wincentówku. 

Jakie dwa numery umieszczone są na żółtych tabliczkach?   

PK 18. 
Mostek nad Kanałem Kromnowskim. 

Ile łącznie betonowych pionowych słupków podtrzymuje barierki po obu stronach drogi? 

PK 19. 
Wieś Teofile. Krzyż przydrożny. 

Z którego roku pochodzi? 

PK 20. 
Gać 23. Budynek z medalionem w szczycie, znajdujący się w nim obraz wykonano z kolorowych szkieł. 

Co ma na głowie przedstawiona na nim osoba? 

PK 21. 
Teofile 1i. Biały budynek o nazwie „Psiapsiółka”. 

Co stoi na belce nad wejściem, powyżej napisu i latarenki? 

PK 22. 
Węzeł szlaków Teofile-Las (za witaczem z głowami łosi), obok niego tablica KPN z zasadami przebywania na 
terenie parku narodowego. 

Który z punktów omawia zasady posługiwania się otwartym ogniem? 

PK 23. 

Teren opuszczonej leśniczówki Rybitew. Drewniany budynek wraz z zabudową gospodarczą był miejscem akcji 
polskiego horroru "W lesie dziś nie zaśnie nikt" z 2020 r., a dokładniej siedliskiem Zła. Od tej pory stał się 
częstszym celem wypraw, część zainteresowanych nim osób okazała się wandalami. Obecnie nie można już 
zajrzeć do środka domu, ale całe gospodarstwo jest godne obejrzenia, choćby z zewnątrz. Warto także zwrócić 
uwagę na wspaniałe dęby otaczające podwórko. 
Piwniczka - ziemianka na terenie leśniczówki – zimowisko nietoperzy. 

Jakich ssaków? 

PK 24. 
Teren opuszczonej leśniczówki Rybitew. Studnia. 

Który rok znajduje się na cembrowinie? 

PK 25. 
Granica Obszaru Ochrony Ścisłej Rybitew Kampinoskiego Parku Narodowego. Obszar ten utworzono w 1965 r., 
ma powierzchnię 224,21 ha. Niewielka wiata i węzeł szlaków Rez. Rybitew. 

Ile km zielonym szlakiem jest stąd do Piasków Królewskich? 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
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. 
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