


 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/R/16) 

PK 1 Źródło „Adolfa” 
Co trzyma w rękach kobieta z płaskorzeźby? 

PK 2 Figura walczącego Anioła przed Zakładem Przyrodoleczniczym z 1856 r. 
Ile słupów połączonych łańcuchem otacza figurę? 

PK 3 Pomnik doktora Wojciecha Oczki 
Czego był ojcem? 

PK 4 Krzyż Milenijny i pomnik upamiętniający „Rzeczpospolitą Iwonicką” 
Z jakiego cmentarza złożono ziemię pod krzyżem? 

PK 5 Obelisk w miejscu najstarszej kaplicy zdrojowej 
Dokąd został przeniesiony „powiększony Dom Boży”? 

PK 6 
Figura Św. Ojca Pio na tyłach zabytkowego drewnianego kościoła pw. Św. Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia 
Chorych wzniesionego o w 1895 r. z fundacji rodziny Załuskich. Świątynia jest wyjątkowym na terenie województwa 
podkarpackiego przykładem drewnianego kościoła zdrojowego o cechach neogotyckich. 
Kto do Iwonicza-Zdroju przywiózł figurę? 

PK 7 Budynek nowego kościoła z 1995 r. - tablica poświęcona ks. dr. Jerzemu Rąbowi 
Gdzie „nasze szczęście”? 

PK 8 
Dom Zdrojowy został wzniesiony w 1860 r. jako Hotel Główny, w którego wnętrzu znajdowały się pokoje, 
restauracja, cukiernia, czytelnia oraz sala balowa. Werandę w stylu mauretańskim dobudowano w 1887 r. 
Do jakiego centrum jest wejście od północnej strony budynku? 

PK 9 Willa „Bazar” zbudowana w latach 1876-80 – najbardziej charakterystyczny budynek uzdrowiska 
Od której strony świata umieszczono zegar na wieży? 

PK 10 Pomnik-pamiątka ze słowami gen. Józefa Załuskiego 
Jaka jest tu cisza? 

PK 11 Zegar słoneczny z 1837 r. 
Ile razy na kamiennej tarczy wyryto cyfrę „1”? 

PK 12 Obelisk na jazie nad potokiem Bełkotka 
Czego fundatorem była postać, o której mowa na tablicy pamiątkowej? 

PK 13 
Źródło potoku Bełkotka – pomnik przyrody i historii uzdrowiska. Obok źródła znajduje się płaskorzeźba głowy 
Wincentego Pola. 
Jaki płomień się „dobywa z twych nurtów”? 

PK 14 
Tablica poświęcona ppłk. dr. Józefowi Aleksiewiczowi na „Starych Łazienkach” – pierwszym murowanym budynku 
uzdrowiska zbudowanym w 1838 r. 
Czego był prekursorem? 

PK 15 Pomnik Józefa Dietla 
Kim był dla Uzdrowiska? 

PK 16 
„Stary Pałac” – najstarszy zabytek uzdrowiska wzniesiony w 1837 r. według projektu Amelii Załuskiej z Ogińskich. 
Dawniej był nazywany „Modrzewiowym pałacem”. 
Co się obecnie mieści w tym budynku? 

PK 17 Kapliczka zdrojowa z figurą Matki Boskiej Przedziwnej z 1891 r. 
Za co wdzięczni? 

PK 18 Źródło „Józefa” – murowany budynek z początku XX w. 
Na jaki kolor, oprócz białego, pomalowano budynek? 

PK 19 Pomnik poświęcony Teodorowi Torosiewiczowi 
Gdzie badał wody mineralne? 

PK 20 Tablica informacyjna przy zabytkowej Willi „Pod Jodłą” z 1898 r. 
Co stanowi tło dla budynku? 

PK 21 Pensjonat „Biały Orzeł” wzniesiony w 1912 r. 
Na której kondygnacji umieszczono nazwę obiektu? 

PK 22 Obelisk pamięci Władysława Bełzy 
Jakie pytanie zadano na tablicy? 

PK 23 Źródło „Czesława” 
Ile ławeczek stoi przy ujęciu wody? 

 
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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