
 

Na planie Komorowa zaznaczono  
punkty kontrolne (PK), do których 

zadano pytania. Dodatkowo do 12 PK 
wykonano zdjęcia.  

Odpowiedzi na pytania  
oraz rozwiązanie zadania,  

jako potwierdzenie przebycia trasy, 
należy dostarczyć do organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek  
Aktualizacja: listopad 2016 r. 

wersja 1.1 

                                            W latach 1891-1893 na terenie Komorowa władze carskie wzniosły koszary wojskowe, zwane „Sztabem Saltinowskim”, w których to zakwaterowano dwa pułki piechoty: 23 Niżowski Pułk 
                                          Piechoty gen. feldmarszałka Sałtykowa oraz 24 Simbirski Pułk Piechoty. Równolegle z koszarami wybudowano osiedle rodzin wojskowych i cywilnych nazywane od nazwiska carskiego naczelnika 
                                    powiatu - Kiryłówką. W okresie I wojny światowej koszary były zajmowane przez tylne oddziały walczących na froncie wschodnim wojsk niemieckich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
                               budynki koszarowe przejęło, niejako z automatu, nowopowstające Wojsko Polskie. W roku 1926, po przewrocie majowym, z Warszawy do komorowskich koszar przeniesiona została słynna 
Szkoła Podchorążych Piechoty, która swoimi tradycjami nawiązywała do założonej w 1765 r. przez Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkoły Rycerskiej Korpusu Kadetów. Koszarom nadano wówczas nowoczesny 
 i estetyczny wygląd, wybudowano basen z kompleksem boisk sportowych, a także rozpoczęto wznoszenie hal sportowych. W okresie funkcjonowania w Komorowie SPP powstały także wszystkie pomniki nawiązujące  
                                                                                                                               swoimi motywami do chwały oręża polskiego. Inicjatorem ich budowy był ówczesny komendant szkoły  płk dypl. Ludwik Bocianowski,  
                                                                                                                                      a fundatorami słuchacze szkoły. Łącznie powstało 20 pomników, z czego większość przetrwała wojnę. Jedynie jeden z nich, Batory pod Pskowem,  
                                                                                                                                             wysadzili stacjonujący tutaj do 1944 roku Niemcy, którzy omyłkowo wzięli go za inscenizację Hołdu Pruskiego. Dwa kolejne, w tym 
                                                                                                                                                             pomnik Józefa Piłsudskiego, zniszczono już po wojnie. W latach 1951-53 w Komorowie stacjonował pułk rezerwowy, a od 
                                                                                                                                                                        roku 1953, jednostka służby topograficznej, która po dzień dzisiejszy zajmuje budynki koszarowe. W latach 1952-1958,  
                                                                                                                                                                               w ramach odbudowy terenu, powstało osiedle mieszkaniowe przy ul. Kościelnej, a w 1961 r. Szkoła Podstawowa nr 4.  
                                                                                                                                                                               Jednak dopiero w drugiej połowie lat 70-tych nastąpiła największa w okresie powojennym rozbudowa kompleksu 
                                                                                                                                                                               koszarowego w Komorowie. Wybudowano wówczas między innymi: warsztaty samochodowe, stołówkę żołnierską,  
                                                                                                                                                                                         budynek koszarowy oraz budynek Wojskowego Astronomiczno-Grawimetrycznego z planetarium. Z kolei 
                                                                                                                                                                                                                                  w ostatnich latach na swoje miejsce powrócił pomnik Józefa Piłsudzkiego, powstało 
                                                                                                                                                                                                                                  Mauzoleum im. Piotra Wysockiego oraz podjęto się renowacji Alei Królów i Hetmanów  
                                                                                                                                                                                                                                                Polskich oraz Alei Powstania Listopadowego. 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (34/M/16) 

PK 1 
Obecnie już niefunkcjonujące Biuro Przepustek. 

Ile opraw żarówkowych pozostało po pierwotnym oświetleniu obiektu?  

PK 2 
Szkoła Podstawowa nr 4. Plac apelowy z betonowym godłem. 

Ile masztów flagowych ustawiono na placu?  

PK 3 
Aleja bohaterów Powstania Listopadowego. Pomnik gen. dyw. Józefa Dwernickiego. 

Które spośród słów: MĘSTWO, ZAPAŁ, HEROIZM, BOHATERSTWO, UCZUCIA NARODOWE, nie znalazły się na 
pomniku?  

PK 4 
Aleja bohaterów Powstania Listopadowego. Pomnik generałów Ignacego Prądzyńskiego i Wojciecha Chrzanowskiego. 

Jaka rzecz bywa na wojnie najlepsza?  

PK 5 
Aleja bohaterów Powstania Listopadowego. Pomnik dyktatora Powstania Listopadowego Józefa Chłopickiego. 

Kto ma lecieć w górnym pędzie?  

PK 6 
Aleja bohaterów Powstania Listopadowego. Pomnik gen. bryg. Józefa Bema. 

Komu potrzebne są zdrowy rozsądek i serce nieustraszone?  

PK 7 
Aleja bohaterów Powstania Listopadowego. Pomnik gen. bryg. Józefa Longina Sowińskiego. 

A co po ładunkach?  

PK 8 
Aleja bohaterów Powstania Listopadowego. Pomnik majora Waleriana Łukasińskiego. 

Czego odnalezienie nadaje życiu sens?  

PK 9 
Aleja bohaterów Powstania Listopadowego. Pomnik Piotra Wysockiego. 

Kto ufundował pomnik i w którym roku?  

PK 10 
Plac apelowy koszar. Trybuna honorowa. 

Ile kamiennych schodków prowadzi na trybunę?  

PK 11 
Pomnik Józefa Piłsudskiego, największy tego typu obiekt w Polsce. Płaskorzeźba. 

Ilu żołnierzy towarzyszy marszałkowi w symbolicznym marszu ku wolnej Polsce?  

PK 12 
Mauzoleum im. Piotra Wysockiego z nazwiskami poległych i pomordowanych absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty. 

Kiedy ponownie otwarto mauzoleum?  

PK 13 
Budynek koszarowy. Tablica informacyjna poświęcona jednemu z komendantów Szkoły Podchorążych Piechoty. 

Na czele jakich województw stała wspomniana tutaj osoba?  

PK 14 
Pomnik Stanisława Moniuszki. 

Kto jest autorem popiersia kompozytora?  

PK 15 
Aleja królów i hetmanów polskich. Pomnik hetmana wielkiego koronnego Stefana Czarnieckiego. 

Czego nam nie braknie według słów hetmana?  

PK 16 
Aleja królów i hetmanów polskich. Pomnik hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. 

Jaką bitwę upamiętniono na pomniku?  

PK 17 
Budynek koszarowy w którym obecnie mieści się m.in. przedszkole.  

Jakiego koloru jest kotwica statku płynącego przez plac zabaw?  

PK 18 
Stacja transformatorowa. 

Ile wynosi suma cyfr numeru stacji?  

PK 19 
Teren kościoła garnizonowego św. Jozafata. Pomnik pierwszego kapelana WP b-pa Wł. Bandurskiego. 

Jakie słowa zapisano na cokole pomnika?  

PK 20 
Teren kościoła garnizonowego św. Jozafata. Figura NMP – patronki podchorążych. 

W którą rocznicę Powstania Listopadowego wystawiono figurę?  

PK 21 
Teren kościoła garnizonowego św. Jozafata. Krzyż misyjny i tablica informacyjna dębów katyńskich. 

Kim z zawodu był pochodzący z Krakowa porucznik?  

PK 22 
Dom Pomocy Społecznej. Dom z Sercem. 

Ile iluminatorów umieszczono nad oknami parteru budynku?  

PK 23 
Teren oczyszczalni ścieków. 

Jaki numer ma okrągły budynek?  

ZADANIE 
(24) 

Które zdjęcie nie pasuje do żadnego PK? 

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 TRInO. 

trino.pttk.pl 

mailto:poczta@trino.pttk.pl
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... kochanej Ojczyzny, czują Cię tylko umysły poczciwe! 
Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, dla Ciebie więzy, pęta niezelżywe. 

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, 
Byle Cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. 

 
Hymn do miłości Ojczyzny (Hymn Szkoły Rycerskiej) 

Ignacy hrabia Krasicki 

 


