


 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (11/W/17) 

PK 1 Tablica MSI z informacjami dotyczącymi Alei Niepodległości, ul. Rakowieckiej i SGH. 
Z którego roku pochodzi zdjęcie z widokiem na gmach główny SGPiS (SGH)? 

PK 2 Tablica pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta II RP. 
W jakich latach prezydent mieszkał w tym domu? 

PK 3 Tablica pamięci bohatera Szarych Szeregów hm. Jana Bytnara „Rudego”, który mieszkał w tym domu. 
Ile krzyży znajduje się na tablicy? 

PK 4 Stara tabliczka adresowa budynku ul. Włodarzewska 15, którego właścicielem był Andrzej Wierzbicki. 
Jaki był numer komisariatu, do którego przydzielony był budynek? 

PK 5 Kino Iluzjon. 
Jakie muzeum się tu mieści? 

PK 6 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny. 
Którego dnia sierpnia 1944 r. rozstrzelano tu kilkanaście osób ludności cywilnej? 

PK 7 Nowoczesny budynek „C” Szkoły Głównej Handlowej. 
Co zdobi fasadę budynku? 

PK 8 Tablica pamięci Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy w l. 1934-1939, który mieszkał przy ul. Dąbrowskiego 72.  
Jaki był adres domu w czasie, gdy mieszkał tam prezydent? 

PK 9 Siedziba Straży Granicznej. 
Ile tablic pamiątkowych umieszczono przy głównym wejściu? 

PK 10 
Obudowane wejście do windy metra. Tablica pamiątkowa Pułku AK Baszta, kompanii O-2 por. „Misiewicza”,  
która na tym terenie toczyła walki podczas Powstania Warszawskiego. 
Ile żołnierzy kompanii poległo? 

PK 11 
Tablica pamięci żołnierzy IV Batalionu 21 Warszawskiego PP „Dzieci Warszawy”, który we wrześniu 1939 r. 
bohatersko bronił w tym rejonie dostępu do stolicy. 
W którym roku towarzysze broni ufundowali tę tablicę? 

PK 12 Wejście do II Ogrodu Jordanowskiego. 
Jaki podwójny napis widnieje na skrzydłach bramy? 

PK 13 Budowla ogrodowa w II Ogrodzie Jordanowskim. 
Na ilu wewnętrznych wspornikach utrzymuje się zadaszenie placu zabaw? 

PK 14 Tablica MSI z nazwą ulicy, która otrzymała symboliczną pamiątkową nazwę Aleja Niepodległości w 1935 r. 
Kiedy ulica ta została zaprojektowana? 

PK 15 Tablica z nazwą ulicy. 
Jakiego mieszkańca Mokotowa uhonorowano nazywając jego imieniem ulicę? 

PK 16 Gmach Polskiego Radia. 
Ile wsporników trzyma dach nad wejściem? 

PK 17 Gmach Polskiego Radia. 
Przez kogo chroniony jest obiekt? 

PK 18 
W tym miejscu stał budynek, który w czasie Powstania Warszawskiego stanowił kluczowy punkt oporu żołnierzy 
kompani O-3 Batalionu „Olza” Pułku Baszta. 
Jak zwany był ten budynek? 

PK 19 Sklepik dla kolekcjonerów. 
Jaki hobbysta znajdzie tu coś dla siebie? 

PK 20 Zakład usługowy, którego dewizą jest „dobrze na tym wyjdziesz”. 
Co przedstawia szyld zakładu? 

PK 21 
Ksawerów - pierwotnie nazwa posiadłości Ksawerego Pusłowskiego utworzonej w połowie XIX w. Z czasem nazwa 
stała się nazwą ulicy i rejonu Mokotowa. 
Co również było własnością K. Pusłowskiego? 

PK 22 Budynek Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego „Ksawerów”. 
Ile niebieskich tablic znajduje się przy wejściu? 

PK 23 Kościół NMP Matki Kościoła. Nad wejściem do kościoła ułożono mozaikę. 
Ile postaci na mozaice posiada aureolę nad głowami? 

PK 24 Przejście w pawilonie handlowym. Na ścianie obrazki namalowane przez dzieci. 
Jaki jest numer przedszkola, z którego pochodzą autorzy obrazków? 

	  
 

 

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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