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Na mapie czerwonymi okręgami zaznaczono punkty kontrolne (PK).  

Do każdego z nich zadano pytanie. Odpowiedzi na pytania, 

 jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć  

do organizatora. 

Opracowanie trasy: Sławomir Otap  

Kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  

Aktualność: czerwiec 2017 r. 
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Puszcza Kampinoska 
Na czarno i dydaktycznie z Truskawia do Palmir 

16/M/17 

Długość trasy: 4,9 km 

Do potwierdzenia: 19 PK 
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Legenda 

pomnik 

kapliczka 

krzyż 

inny obiekt 

szlaki turystyczne 



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Kapliczka z obrazem MB i trzema figurkami.

Jakim numerem oznaczony jest transformator stojący obok kapliczki?

PK 2 

Pomnik ku czci pomordowanych, poległych mieszkańców wsi Truskaw i żołnierzy grupy 
II wojny światowej. 

Jaki element uzbrojenia jest częścią pomnika?

PK 3 
Miejsce pochowania dowódcy wojsk walczących w powstaniu styczniowym 1863 r.

Jaki pseudonim nosił dowódca?

PK 4 
Tablica informacyjna „Truskaw

Jakiej klasy Orderem Krzyża Grunwaldu za wybitne zasługi bojowe została odznaczona wieś Truskaw?

PK 5 
Tablica projektu czynnej ochrony przyrody „Motylowe łąki

Na ilu obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 wdrażany jest

PK 6 
Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska

Liście ilu gatunków wierzb przedstawiono na rysunkach?

PK 7 
Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska

Ile gatunków motyli przedstawiono na 

PK 8 
Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska

Jakiego śpiewaka przedstawiono na zdjęciu?

PK 9 
Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska

Z korą jakiej brzozy porównana jest kora brzozy ciemnej?

PK 10 
Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska

Jak nazywają się pagórki ochronione przed rozwianiem przez korzenie

PK 11 
Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska

Podmokłe tereny jakiego uroczyska odwadnia ten strumień?

PK 12 
Węzeł szlaków KARCZMISKA.

Jaka jest największa odległość do miejsca wskazanego na tabliczce szlakowej?

PK 13 

Tablica ścieżki dydaktycznej 
miejscu w XIX w. karczmy „Niepust

Jaką nazwę nosi karczma z obrazu J. F. Piwarskiego?

PK 14 
Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska

W którym roku huragan przeszedł nad środkową częścią Puszczy Kampinoskiej?

PK 15 
Węzeł szlaków ĆWIKOWA GÓRA.

Jaką odległość należy pokonać, żeby dojść do Mogiły Powstańców 1863 r.?

PK 16 
Węzeł szlaków CMENTARZ PALMIRY.

 Jaki kolor ma szlak, którego tabliczka 

PK 17 
Cmentarz Palmiry, gdzie „spoczywają Polacy zamordowani przez hitlerowców w 

O co walczyli? 

PK 18 Co znajduje się na kopcu obok drzewa 
ze zdjęcia A? 

PK 19 
Ile kładek i pomostów umożliwia 

przejście przez tereny podmokłe

(takich jak na zdjęciu B) 

Odpowiedzi należy przesłać na e

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę
które przebyły trasę TRInO

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Kapliczka z obrazem MB i trzema figurkami. 

numerem oznaczony jest transformator stojący obok kapliczki? 

Pomnik ku czci pomordowanych, poległych mieszkańców wsi Truskaw i żołnierzy grupy 

uzbrojenia jest częścią pomnika? 

Miejsce pochowania dowódcy wojsk walczących w powstaniu styczniowym 1863 r. 

Jaki pseudonim nosił dowódca? 

Tablica informacyjna „Truskaw“. 

Krzyża Grunwaldu za wybitne zasługi bojowe została odznaczona wieś Truskaw?

Tablica projektu czynnej ochrony przyrody „Motylowe łąki“. 

Na ilu obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 wdrażany jest projekt?

dydaktycznej „Do Karczmiska“. Przystanek „Sukcesja lasu“. 

Liście ilu gatunków wierzb przedstawiono na rysunkach? 

Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska“. Przystanek „Rzadkie gatunki motyli łąk podmokłych“.

Ile gatunków motyli przedstawiono na zdjęciach? 

Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska“. Przystanek „Obszar ochrony ścisłej Cyganka

Jakiego śpiewaka przedstawiono na zdjęciu? 

Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska“. Przystanek „Brzoza ciemna“. 

porównana jest kora brzozy ciemnej? 

Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska“. Przystanek „Naturalna przebudowa drzewostanu“.

Jak nazywają się pagórki ochronione przed rozwianiem przez korzenie porastających je jałowców?

dydaktycznej „Do Karczmiska“. Przystanek „Strumień“. 

Podmokłe tereny jakiego uroczyska odwadnia ten strumień? 

Węzeł szlaków KARCZMISKA. 

Jaka jest największa odległość do miejsca wskazanego na tabliczce szlakowej? 

Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska“. Przystanek „Karczmisko“. Nazwa pochodzi od istniejącej w tym 
miejscu w XIX w. karczmy „Niepust“. 

Jaką nazwę nosi karczma z obrazu J. F. Piwarskiego?  

Tablica ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska“. Przystanek „Wiatrołomy“. 

roku huragan przeszedł nad środkową częścią Puszczy Kampinoskiej?

Węzeł szlaków ĆWIKOWA GÓRA. 

Jaką odległość należy pokonać, żeby dojść do Mogiły Powstańców 1863 r.? 

Węzeł szlaków CMENTARZ PALMIRY. 

Jaki kolor ma szlak, którego tabliczka znajduje się bezpośrednio nad tabliczką 

gdzie „spoczywają Polacy zamordowani przez hitlerowców w l.1939-1943

Co znajduje się na kopcu obok drzewa 

kładek i pomostów umożliwia 

przejście przez tereny podmokłe? 

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

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, 
które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

                  

Rekreacyjna Impreza na Orientację (16/M/17) 

Pomnik ku czci pomordowanych, poległych mieszkańców wsi Truskaw i żołnierzy grupy „Kampinos" w czasie  

Krzyża Grunwaldu za wybitne zasługi bojowe została odznaczona wieś Truskaw? 

projekt? 

. Przystanek „Rzadkie gatunki motyli łąk podmokłych“. 

. Przystanek „Obszar ochrony ścisłej Cyganka“. 

. Przystanek „Naturalna przebudowa drzewostanu“. 

porastających je jałowców? 

 

. Nazwa pochodzi od istniejącej w tym 

roku huragan przeszedł nad środkową częścią Puszczy Kampinoskiej? 

 ze ścieżką edukacyjną? 

1943 za to, że walczyli../“. 

 

lub za pomocą formularza. 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

na publikację na liście osób,  

                   trino.pttk.pl      


