


  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (7/M/20) 

PK 1 

Cmentarz żydowski z ok. 1745 r. Dwa ohele z 1987 r. kryjące szczątki pioniera chasydyzmu  

w centralnej Polsce – Abrahama z Przysuchy, oraz dynastii cadyków przysuskich, m.in. jej założyciela 

Jakuba Izaaka Rabinowicza zwanego „Świętym Żydem". 

Ile okrągłych okien znajduje się na fasadzie oheli? 

PK 2 
Komora trafo. 

Jaki ma numer? 

PK 3 
Kapliczka „Niepokalane Poczęcie NMP". 

Kiedy ulica Wiejska została doszczętnie spalona? 

PK 4 
Muszla koncertowa. 

Jakie zwierzę znajduje się na szczycie? 

PK 5 
Dwór Dembińskich z I pot. XIX w. – obecnie m.in. Muzeum im. Oskara Kolberga. 

Z ilu „skrzydełkowatych" elementów zbudowany jest balkon? 

PK 6 
Budynek Starostwa Powiatowego. 

Jaki symbol znajduje się nad literą „P”? 

PK 7 
Kapliczka. 

W którym roku została wystawiona? 

PK 8 
Budynek Państwowej Straży Pożarnej. 

Co trzyma Święty w prawej dłoni? 

PK 9 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W którym roku miejscowa OSP świętowała 100. rocznicę powstania? 

PK 10 
Dawny rynek polski z ok. 1745-1750 r. – obecnie Plac 3 Maja. 

Jak nazywano rynek w końcu XVIII w.? 

PK 11 
Synagoga z II poł. XVIII w. wybudowana w stylu barokowo-klasycystycznym. 

Ile okien łukowych znajduje się w synagodze? 

PK 12 

Dawny rynek żydowski z ok. 1723 r. – obecnie Plac Kolberga. Pomnik Poległych w Walce o Wyzwolenie 

Ojczyzny. 

Co trzyma w prawej dłoni pierwszy żołnierz w szeregu? 

PK 13 
Plac Kolberga. Ławeczka Oskara Kolberga. 

Jaki napis widnieje na kartce? 

PK 14 
Dom Kultury. 

Ile panien znajduje się na fasadzie? 

PK 15 
Klasycystyczny kościół pw. św. Jana Nepomucena i św. Ignacego Loyoli z 1786 r. 

Jakie zwierzę znajduje się na szczycie? 

PK 16 

Dawny rynek niemiecki „Czermin” (po 1710 r.) – obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego. Kapliczka  

z figurą Matki Bożej. 

Od kogo ma przyjąć ofiarę? 

PK 17 
Cmentarz parafialny. Kwatery wojenne. 

Ile żołnierskich mogił się tutaj znajduje? 

PK 18 
Cmentarz parafialny. Kaplica grobowa rodziny Płużańskich z 1869 r. 

Dla kogo została wybudowana kaplica? 
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