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Brzóza

¥

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Skala: 1:12 000Długość trasy 3700 m

źródło mapy: BDOT10k

Opracowanie trasy i mapy:
Mirosław Mazur

Na mapie czerwonymi okręgami zaznaczono punkty
kontrolne (PK), do których zadane zostały pytania.

Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenia PK,
należy dostarczyć do organizatora.

1/M/22

W królewskiej Brzózie

Brzóza to królewska wieś lokowana w XIV wieku. Od 1778 r. do 1910 r. była własnością rodziny Ożarowskich, którzy przyczynili się do jej
rozwoju. Wybudowali m.in. murowany pałac. Planowali nawet przekształcić Brzózę w miasto, o czym świadczy układ przestrzenny z rynkiem.
W 1910 r. majątek nabyła rodzina Heydlów, która władała nim do II wojny światowej. W 1944 r. pałac został spalony, a jego pozostałością

jest park dworski i stawy.



 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (    1/M/22    ) 

PK 1 
Park dworski 

Jaki jest gatunek drzewa iglastego, które tu rośnie? 

PK 2 
Pomnik przyrody aleja drzew 

Podaj dwa pierwsze słowa z tablicy pod krzyżem 

PK 3 
Pomnik misji św. z 1839 r. 

Jakie zwierzę znajduje się w lewym herbie? 

PK 4 
Remiza OSP 

Jaki jest numer budynku OSP? 

PK 5 
Kapliczka przydrożna 

Z jakiej okazji postawiono kapliczkę? 

PK 6 
Kaplica Królowej Różańca Świętego 

Kapliczka upamiętnia zmarłych w latach… 

PK 7 
Grób rodziny Heydlów właścicieli Brzózy 

Na którym uniwersytecie profesorem był Adam Heydel? 

PK 8 
Kwatera żołnierzy września 1939 r. 

Fragment czyjego wiersza  wyryty jest na tablicy pamiątkowej? 

PK 9 
Kościół św. Bartłomieja 

Ile rzeźb świętych znajduje się na fasadzie kościoła? 

PK 10 
Kościół św. Bartłomieja 

Ile wieżyczek znajduje się nad wejściem do zakrystii? 

PK 11 
Granitowy obelisk w 1050 rocznicę chrztu Polski 

Jak nazwano kamienny obelisk? 

PK 12  
Kapliczka św. Jana Nepomucena 

Z którego roku jest kapliczka? 
 

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. 
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www.kozienice.pttk.pl 

 

PTTK Oddział w Kozienicach 
ul. Kopernika 8 lok. 31 

tel. 48 614 26 94 
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