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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.	  

trino.pttk.pl	  	  

Turystyczno-‐Rekreacyjna	  Impreza	  na	  Orientację	  (20/M/16)	  

NR	   OPIS	  PK	  i	  PYTANIE	  

1	  
Sanatorium	  doktora	  Przygody.	  W	  1895	  r.	  felczer	  Józef	  Przygoda	  zbudował	  na	  swojej	  leśnej	  działce	  dwa	  
piętrowe,	  drewniane	  budynki,	  w	  których	  otworzył	  zakład	  leczniczy	  dyjetetyczno-‐hygieniczny	  dla	  Izraelitów.	  	  
W	  pobliżu	  znajduje	  się	  sklep	  z	  artykułami	  BHP,	  który	  reklamuje	  pewne	  radio.	  Podaj	  częstotliwość	  tego	  radia.	  	  

2	   Nieco	  ukryty,	  z	  dala	  od	  głównych	  dróg	  znajduje	  się	  ładnie	  zachowany	  drewniany	  budynek.	  	  
Jaka	  firma	  ochrania	  posesję	  naprzeciwko?	  	  

3	  
Pięknie	  odnowiony,	  piętrowy,	  drewniany	  budynek	  z	  1924	  roku.	  Pierwotnie	  mieścił	  się	  tu	  pensjonat	  znanego	  	  
i	  cenionego	  lekarza	  i	  społecznika	  Pawła	  Martyszewskiego.	  Podaj	  nazwę	  restauracji	  reklamującej	  się	  na	  
ogrodzeniu.	  	  

4	  

Dawna	  willa	  „Róża”,	  której	  właścicielami	  było	  małżeństwo	  Jabłońskich,	  jest	  to	  piętrowy,	  drewniany	  budynek	  
na	  niewielkim	  wzniesieniu.	  Budynek	  zachował	  się	  w	  doskonałym	  stanie.	  Na	  początku	  lat	  20.	  XX	  wieku	  w	  tym	  
domu	  litewski	  talmudysta	  Jabłoński	  urządził	  prywatny	  dom	  modlitwy	  –	  Małą	  Synagogę	  –	  który	  funkcjonował	  
aż	  do	  wojny.	  Jakie	  dwa	  szlaki	  piesze	  wiodą	  przy	  budynku?	  	  

5	   Nieco	  zaniedbany	  Świdermajer	  w	  centrum	  miasta.	  W	  jakich	  godzinach	  czynny	  jest	  w	  soboty	  parking	  
naprzeciwko	  budynku?	  	  

6	  
Willa	  Górewicza.	  Największy	  drewniany	  budynek	  w	  Europie.	  Jego	  kubatura	  to	  20	  000	  metrów	  sześciennych.	  
Przy	  ogrodzeniu	  znajduje	  się	  tablica	  projektu	  turystycznyotwock.pl.	  O	  jakim	  pobliskim	  miejscu	  informuje,	  
według	  tablicy	  trasa	  „Śladami	  PRL-‐u”?	  	  

7	  
Willa	  „Na	  Górce”	  została	  zbudowana	  około	  1890-‐1891	  roku.	  Była	  własnością	  Edmunda	  Diehla,	  inżyniera,	  
autora	  przewodnika	  Wille	  w	  Otwocku	  i	  warunki	  pobytu	  tamże,	  który	  jest	  do	  dzisiaj	  bezcennym	  źródłem	  
informacji	  o	  początkach	  Otwocka.	  Jaki	  wzorek	  wycięty	  jest	  w	  okiennicach	  budynku?	  	  

8	   Okazały	  budynek	  ze	  zdobionymi	  werandami.	  Na	  jaki	  wyróżniający	  się	  kolor	  pomalowano	  środkową	  część	  
budynku?	  	  

9	  

Ukryta	  za	  zarośniętym	  starym	  ogrodzeniem	  parcela	  willi	  „Reymontówka”	  położona	  jest	  w	  najstarszej	  części	  
Otwocka,	  zwanej	  Aleksandrówką,	  składa	  się	  z	  trzech	  drewnianych,	  parterowych,	  letniskowych	  
„świdermajerów”	  z	  końca	  XIX	  wieku.	  Na	  drewnianym	  słupie	  przy	  posesji	  znajduje	  się	  reklama	  budowy	  
studni.	  Podaj	  numer	  telefonu	  podany	  na	  reklamie.	  	  

10	  
Sanatorium	  F.	  Wiśniewskiego.	  W	  tym	  domu	  mieszkała	  od	  końca	  1911	  do	  1920	  r.	  Irena	  Sendlerowa	  z	  domu	  
Krzyżanowska	  (15.02.1910–12.05.2008)	  –	  Sprawiedliwa	  Wśród	  Narodów	  Świata,	  która	  ocaliła	  dwa	  i	  pół	  
tysiąca	  żydowskich	  dzieci	  z	  getta	  w	  Warszawie.	  Ile	  okien	  budynku	  wychodzi	  bezpośrednio	  na	  ul.	  Kopernika?	  	  

11	  

  

Dopasuj	  zdjęcie	  do	  odpowiedniego	  punktu	  kontrolnego	  
	  i	  napisz	  w	  odpowiedzi	  numer	  punktu.	   

12	  
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	  i	  napisz	  w	  odpowiedzi	  numer	  punktu.	  

13	  
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