


  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (4/M/16) 

PK 1 Barokowy ratusz z końca XVIII wieku, wielokrotnie przebudowywany. 
Jaka łacińska sentencja widnieje nad głównym wejściem do budynku? 

PK 2 Pomnik św. Wojciecha, patrona Mławy. 
Kto jest autorem pomnika? 

PK 3 
Secesyjna kamienica zwieńczona postacią Muławy, od której nazwę wzięło miasto Mława. 
Przez Mławian jest zwana „Kamienicą pod cycami”. 
Ile nietoperzy spogląda na ratusz z wysokości pierwszego piętra? 

PK 4 
Figura Chrystusa Miłosiernego ustawiona na dziedzińcu neobarokowego kościoła Trójcy 
Świętej. 
W którym roku ufundowano figurę? 

PK 5 
Współczesna dzwonnica z 4 dzwonami: św. Wawrzyńcem (najmniejszym), św. Stanisławem, 
św. Janem Pawłem II oraz św. Wojciechem. 
Czego jestem ozdobą? 

PK 6 Tablica upamiętniająca uliczną egzekucję czwórki polskich patriotów. 
Jak miała na imię stracona w egzekucji kobieta? 

PK 7 Pomnik upamiętniający obrońców Mławy 1939 roku. 
Z ilu elementów zespawano maszt flagowy? 

PK 8 Budynek Hali Targowej z 1912 roku projektu Stefana Usakiewicza. 
Czego dotyczy zakaz handlu? 

PK 9 Fragment zabudowy ulicy Żwirki. Tablica pamiątkowa na budynku nr 17. 
Co mieściło się w tym budynku? 

PK 10 
Zabytkowa kamienica u zbiegu ulic 3 Maja i Żeromskiego. Do wybuchu wojny mieszkał tutaj 
J.L. Ostaszewski. 
Co zdobi kobiecy kapelusz? 

PK 11 Skwer na rogu ulic Spichrzowej i Długiej. 
Ile pergol zdobi skwer? 

PK 12 
Założony pod koniec XIX wieku Park im. Dąbrowszczaków. Tablica informacyjna „Park 
dawniej”. 
Kto prowadził zlokalizowaną na terenie Parku cukiernię? 

PK 13 Odsłonięty w 70. rocznicę Odzyskania Niepodległości pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Ile odznaczeń na mundurze ma postać z pomnika? 

PK 14 Głaz przy dębie posadzonym dla uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Jakie lata widnieją na tabliczce na głazie? 

PK 15 Lokal usługowy w Parku Miejskim. 
Co można tutaj kupić z okienka? 

PK 16 
Pomnik upamiętniający 50 mławskich nauczycieli poległych w walce o niepodległość Polski. 
Nazwiska ilu z poległych zaczynają się na literę „M”? 

PK 17 
Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego. Marmurowa ławka. 
Kogo w ten sposób upamiętniono? 

PK 18 Krzyż przydrożny przy dom zakonnym Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. 
W którym roku ufundowano kamienny krzyż? 

PK 19 Kopiec pamięci Powstańców Styczniowych 1863 roku. 
Ile śrub mocuje tablicę pamiątkową do podstawy pomnika? 

PK 20 
Tablica upamiętniająca egzekucję 58 Mławian wyznania mojżeszowego podczas II wojny 
światowej. 
W którym roku odsłonięto tablicę? 

 

 

trino.pttk.pl  

 



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (4/M/16) 

PK 21 Most na rzece Seracz. 
Na ilu podporach zamocowana jest balustrada mostu? 

PK 22 
XVIII-wieczny drewniany spichlerz „Lelewelówka”. 
Z ilu pionowych, szpiczasto zakończonych prętów, zespawano prowadzącą na teren 
obiektu furtkę? 

PK 23 Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku. 
Jaki nietypowy obiekt stoi na trawniku przed budynkiem szkoły? 

PK 24 Kapliczka przydrożna przy ul. Warszawskiej. 
Ile gwiazd tworzy koronę Matki Bożej? 

PK 25 Cmentarz parafialny z późnobarokowym kościołem św. Wawrzyńca. 
Ile schodów prowadzi od bramy cmentarnej do drzwi świątyni? 

PK 26 Cmentarz parafialny - mogiła poświęcona bohaterom walk w 1920 r. 
Ile schodków umieszczono od północnej strony mogiły? 

PK 27 Cmentarz parafialny - mogiła Sybiraków. 
Ile miniaturowych, metalowych krzyży umieszczono na pomniku Sybiraków? 

PK 28 Zabytkowa, secesyjna kamienica przy ul. 18-ego Stycznia, dawniej Krzynowłodzkiej 5. 
Do kogo należała kamienica przed wojną? 

 
 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 
 

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osob, które przebyły TRInO. 
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