
                                 Skansen Bojowy w Mniszewie został oddany do użytku w 1977 roku w celu upamiętnienia zmagań toczonych latem 1944 roku  

                                         w obronie przyczółka warecko-magnuszewskiego przez I Armię Wojska Polskiego. Skansen projektu Witolda Wiśniewskiego  

                                      i Krzysztofa Brzezińskiego, według scenariusza Włodzimierza Wołoszyna, powstał z inicjatywy Rady Ochrony Pomników Walki  

                               i Męczeństwa oraz Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, a całość prac wykonali żołnierze jednostek Warszawskiego  

Okręgu Wojskowego. Na przestrzeni ostatnich lat, w trosce o zachowanie tego wyjątkowego obiektu, przywrócenie mu dawnej świetności oraz 

dostosowanie jego infrastruktury do potrzeb korzystających z niego turystów zostało podjętych szereg inicjatyw, zmierzających do nadania temu 

miejscu właściwego charakteru.  Powstały dwie altany, miejsce na ognisko, ustawiono ławki dla strudzonych spacerowiczów, a ostatnio wybudowano 

nowoczesny pawilon wystawienniczy, zaś teren skansenu otoczono ogrodzeniem. Przy Skansenie funkcjonuje wypożyczalnia rowerów.  

 

Długość trasy: 1,4 km 

Do potwierdzenia: 19 PK 

6/M/19 

 

Mniszew  

Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego 

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 i kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  

 Aktualność: sierpień 2019 r. 
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Wstęp na teren Skansenu jest odpłatny  

i możliwy wyłącznie w godzinach jego otwarcia. 

Szczegóły: www.skansen-mniszew.pl 



  

 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Pomnik upamiętniający walki o utrzymanie i poszerzenie przyczółka warecko

Jaki numer miała broniąca się tutaj dywizja piechoty

PK 2 
Krzyż wystawiony tutaj dla uczczenia pamięci żołnierzy poległych w walce za wolną Ojczyznę

W którym roku poświęcono krzyż

PK 3 
Tablica przedstawiająca działania wojsk 8 Armii Gwardii i I Armii Wojska Polskiego na przyczółku warecko

magnuszewskim w dniach 1-16.08.1944 roku. 

Jaka jednostka stacjonowała w okolicach Tarnowa? 

PK 4 
Postument z T-34 - najczęściej produkowanym czołgiem II wojny światowej i drugim, pod względem wielkości produkcji 

czołgiem wszech czasów. 

Jaki numer w postaci odlewu znajduje się na tyle wieży

PK 5 
Tablica prezentująca historię walk na przyczółku 

Ile samolotów leci w szyku bojowym? 

PK 6 
Wieża widokowa . 

Jak długo można maksymalnie przebywać na wieży

PK 7 
Grupa tablic prezentujących umundurowanie i uzbrojenie WP w czasie kampanii 

Jaki numer boczny ma samolot Fokker F

PK 8 
Czołg średni T-34/85 o numerze bocznym 102 

Jaką moc posiadał silnik, w który go wyposażono? 

PK 9 
Wóz bojowy przeznaczony do 

i artylerii za pomocą niekierowanych pocisków rakietowych

W jakich zakładach wyprodukowano opony pojazdu? 

PK 10 
Samobieżna armata przeciwlotnicza kal. 37mm

Ile osób tworzyło jej obsługę? 

PK 11 
Armata przeciwlotnicza K-52 umożliwiająca prowadzenie skutecznego ognia do celów lecących na wysokości 8400 m.

Jaka była jej donośność pozioma? 

PK 12 
Armata dywizyjna ZIS-3 wz. 1942. 

Z jaką prędkością opuszczał pocisk jej lufę? 

PK 13 
Haubica holowana kal. 122 mm. Do 1955 roku wyprodukowano ponad 19 tysięcy egzemplarzy tego uzbrojenia.

Ile ważył pocisk burzący?  

PK 14 

Zapora z walców kolczastych. Ustawiano j

maksymalnych strat nacierającym wojskom. 

przeszkodami i osłaniane ogniem.

Jak nazywa się drugi zaprezentowany tutaj rodzaj zapory? 

PK 15 
Transporter pływający BAW służący do przewozy piechoty i sprzętu przez przeszkody wodne

Ile stopni mają schodki prowadzące na skrzynię transportową pojazdu

PK 16 
Przeciwpancerna armata holowana ZIS

Ile wynosi średnica felgi na której zamontowano

PK 17 
Aleja 100-lecia Niepodległości 

niepodległości.  

Kiedy dokładnie miało to miejsce? 

PK 18 

Armata kal. 76 mm wz. 1942 przeznaczona do niszczenia 

opancerzonych. 

Jakim rodzajem granatu strzelała armata? 

PK 19 
Replika słupa granicznego. 

Po ile biało-czerwonych pasów wymalowano na słupie

Odpowiedzi należy przesłać na e

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które 

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Pomnik upamiętniający walki o utrzymanie i poszerzenie przyczółka warecko-magnuszewskiego

Jaki numer miała broniąca się tutaj dywizja piechoty?  

Krzyż wystawiony tutaj dla uczczenia pamięci żołnierzy poległych w walce za wolną Ojczyznę

W którym roku poświęcono krzyż?  

przedstawiająca działania wojsk 8 Armii Gwardii i I Armii Wojska Polskiego na przyczółku warecko

16.08.1944 roku.  

Jaka jednostka stacjonowała w okolicach Tarnowa?  

najczęściej produkowanym czołgiem II wojny światowej i drugim, pod względem wielkości produkcji 

Jaki numer w postaci odlewu znajduje się na tyle wieży?  

prezentująca historię walk na przyczółku warecko-magnuszewskim w okresie II wojny światowej.

Ile samolotów leci w szyku bojowym?  

Jak długo można maksymalnie przebywać na wieży?  

Grupa tablic prezentujących umundurowanie i uzbrojenie WP w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku

Jaki numer boczny ma samolot Fokker F-VII m3?  

o numerze bocznym 102 – ten model na uzbrojenie wszedł w 1943 roku.

Jaką moc posiadał silnik, w który go wyposażono?  

Wóz bojowy przeznaczony do niszczenia siły żywej, środków ogniowych piechoty oraz ześrodkowanych czołgów, baterii 

i artylerii za pomocą niekierowanych pocisków rakietowych, popularnie zwany Katiuszą. 

wyprodukowano opony pojazdu?  

przeciwlotnicza kal. 37mm.  

Ile osób tworzyło jej obsługę?  

52 umożliwiająca prowadzenie skutecznego ognia do celów lecących na wysokości 8400 m.

Jaka była jej donośność pozioma?  

3 wz. 1942.  

Z jaką prędkością opuszczał pocisk jej lufę?  

Haubica holowana kal. 122 mm. Do 1955 roku wyprodukowano ponad 19 tysięcy egzemplarzy tego uzbrojenia.

 

. Ustawiano ją wraz z polami minowymi w celu zahamowania, 

maksymalnych strat nacierającym wojskom. Zapory tego rodzaju są stosowane w ścisłym powiązaniu z naturalnymi 

przeszkodami i osłaniane ogniem. 

Jak nazywa się drugi zaprezentowany tutaj rodzaj zapory?  

Transporter pływający BAW służący do przewozy piechoty i sprzętu przez przeszkody wodne

Ile stopni mają schodki prowadzące na skrzynię transportową pojazdu?  

holowana ZIS-2 kal. 57 mm przeznaczona do niszczenia mocno opancerzonych celów.

felgi na której zamontowano oponę? (patrz liczba w oznaczeniu 6.50

lecia Niepodległości - grupa dębowych sadzonek posadzonych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 

dokładnie miało to miejsce? (podaj datę)  

1942 przeznaczona do niszczenia siły żywej, środków ogniowych piechoty oraz pojazdów 

Jakim rodzajem granatu strzelała armata?  

czerwonych pasów wymalowano na słupie?  

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.

                        

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (6/M/19) 

magnuszewskiego. 

Krzyż wystawiony tutaj dla uczczenia pamięci żołnierzy poległych w walce za wolną Ojczyznę. 

przedstawiająca działania wojsk 8 Armii Gwardii i I Armii Wojska Polskiego na przyczółku warecko-

najczęściej produkowanym czołgiem II wojny światowej i drugim, pod względem wielkości produkcji 

magnuszewskim w okresie II wojny światowej. 

wrześniowej 1939 roku. 

na uzbrojenie wszedł w 1943 roku. 

niszczenia siły żywej, środków ogniowych piechoty oraz ześrodkowanych czołgów, baterii 

52 umożliwiająca prowadzenie skutecznego ognia do celów lecących na wysokości 8400 m. 

Haubica holowana kal. 122 mm. Do 1955 roku wyprodukowano ponad 19 tysięcy egzemplarzy tego uzbrojenia. 

wraz z polami minowymi w celu zahamowania, powstrzymania i zadania 

Zapory tego rodzaju są stosowane w ścisłym powiązaniu z naturalnymi 

Transporter pływający BAW służący do przewozy piechoty i sprzętu przez przeszkody wodne.  

2 kal. 57 mm przeznaczona do niszczenia mocno opancerzonych celów. 

liczba w oznaczeniu 6.50-…) 

lecia odzyskania przez Polskę 

siły żywej, środków ogniowych piechoty oraz pojazdów 

lub za pomocą formularza. 

przebyły TRInO. 

trino.pttk.pl 


