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Przesmyki powstały zapewne pod koniec XIV w. na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego jako własność 
rycerska. Wśród walczących pod Grunwaldem w 1410 r. rycerstwa ziemi drohickiej znalazł się Gmyr z Przesmyk. 
Z niewoli krzyżackiej wykupił do wielki książę Witold. Przesmyki stały się gniazdem rodu Przesmyckich herbu 

Paprzyca (Kuczaba). W pierwszej połowie XV w. ufundowali oni drewniany kościół parafialny pw. św. Jakuba 
Apostoła. Pod koniec XVI w. tutajsza parafia była jedną z najrozleglejszych w ziemi drohickiej i obejmowała
27 wsi. Kościół ufundowany przez Przesmyckich spłonął w 1657 r. Na jego miejscu wzniesiono nowy, także 

drewniany. Kolejną świątynię ufundował w 1776 r, tutejszy proboszcz ks. Ludwik Wessel. Kościół ten zachował 
się do dnia dzisiejszego (był restaurowany w XIX w.). Najbardziej znanym w XX w. przedstawicielem Przesmyk 
był poeta, tłumacz i krytyk literacki Zenon Przesmycki „Miriam”, twórca i redaktor słynnego pisma literackiego 

„Chimera”, ukazującego się w latach 1901-1907.
 Źródło: www.przesmyki.pl
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Na planie miejscowości Przesmyki zaznaczono punkty kontrolne (PK), którymi są 
charakterystyczne obiekty. Należy odnaleźć te miejsca i potwierdzić odpowiadając na 

pytania. Odpowiedzi należy dostarczyć do organizatora.

Centrum



Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację  (43/M/16)

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: lub za pomocą formularza.
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły trasę TRInO.

poczta@trino.pttk.pl 

Urząd Gminy.

Jaka jest suma cyfr z tabliczki po prawej strony wejścia?

Figura religijna w ogrodzie.

Na czym stoi Jezus Chrystus?

Drewniana zabytkowa organistówka z II połowy XIX wieku.

Ile okiennic zdobi okna od parkingu?

Brama - dzwonnica z przejściem ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, wzniesiona                 

po 1869 r.

Ile wejść (drzwi) znajduje się w przejściu dzwonnicy?

Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła, drewniany, wzniesiony w 1776 r.                           

Jeden z najcenniejszych drewnianych zabytków sakralnych południowego Podlasia.

Na ile części podzielono okienko, umieszczone w tympanonie kościoła?

Figura Matki Boskiej - jeden z nagrobków pierwotnego cmentarza grzebalnego,                     

który znajdował się początkowo na terenie okalającym kościół.

W którą rocznicę ("Na pamiątkę …") ?

Murowana plebania w typie dworku.

Ile półkolumn wspiera balkon nad wejściem?

Murowana neogotycka kaplica cmentarna z 1862 r. z trójkątnym szczytem.

W jaką figurę wpisane jest okrągłe okno w trójkątnym szczycie?

Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej wykonana z piaskowca w 1854 r., 

posadowiona na cokole z 1954 r.

Jaki motyw wyrzeźbiono na cokole?

Gminna Biblioteka Publiczna, istniejąca od 1950 roku. Wcześniej siedziba policji.

Ile otworów znajduje się w kominie?

Pomnik-płyta poświęcone bohaterom wojny polsko-sowieckiej, walczącym pod 

dowództwem Józefa Piłsudskiego oraz jednemu z mieszkańców - Marianowi 

Sadowskiemu.

Co jest wielką sztuką?

Jednostka OSP. Funkcjonuje od 1917 roku.

Ile ławek stoi przy drzwiach wjazdowych OSP?

Gminny Ośrodek Kultury - instytucja zajmująca się upowszechnianiem kultury                            

na terenie wiejskim, m.in. Współorganizator festynu "Dokopiny Ziemniaka". Rzeźby 

ludowe przed budynkiem.

Co w lewej dłoni trzyma postać mężczyzny?

Zespół szkół.

Ile karmników zawieszono na drzewach przy wejściu na teren szkoły?

Krzyż za ogrodzeniem.

Z ilu części składa się cokół?

Ozdobny krzyż na terenie prywatnym przy chodniku.

Który rok widnieje na tablicy na cokole?

Drewniany wjazd na posesję z rzeźbami.

Jaki "budynek" stoi na jednej nodze po prawej stronie od drewnianej furtki?

Rzeźbiony krzyż za siatką na wprost drogi wlotowej.

Ile "sęków" jest w podstawie krzyża?
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