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Na mapie czêœci Starej Ochoty - okolic Placu Narutowicza zaznaczono punkty 
kontrolne (PK) oraz poni¿ej umieszczono dwa zdjêcia obiektów, które nale¿y 
odnaleŸæ na trasie, do których zadane zosta³y pytania. Odpowiedzi na pytania, 
jako potwierdzenia PK, nale¿y dostarczyæ do organizatora.

Warszawa, Pl. Narutowicza
Akademicka wycieczka

N

D³ugoœæ trasy: 2,8 km
Liczba PK: 17
Opracowanie:
Dariusz Walczyna
Aktualnoœæ mapy:
kwiecieñ 2015 r.

Mapa podk³adowa:
Barbara Szmyt

Patronem placu jest 
Gabriel Narutowicz, 

in¿ynier, prezydent Polski.
Plac wytyczony zosta³ w 
latach 20. XX wieku jako 
centrum rozbudowuj¹cej 
siê Ochoty i od razu sta³ 

siê istotnym wêz³em 
komunikacyjnym z pêtl¹ 

tramwajow¹ (otwart¹
w 1921 r.), a w 1923 r. 

nadano mu imiê 
prezydenta Gabriela 

Narutowicza.
Plac zosta³ szybko 

obudowany, ju¿ w 1923 r. 
gotowy by³ koœció³ 

Niepokalanego Poczêcia 
Najœwiêtszej Maryi 

Panny (Grójecka 38),
a nastêpnymi obiektami 

by³y kamienica przy 
Akademickiej 3 (lata 20.), 

Filtrowej 68 (1926), 
Grójeckiej 40 (1928)
i Filtrowej 70 (1929).

W 1930 roku gotowy by³ 
tak¿e Dom Akademicki 

(Akademicka 5). 

Plac Gabriela Narutowicza
w centralnej czêœci dzielnicy Ochota, na 

obszarze Starej Ochoty, u zbiegu ulic Grójeckiej, 
Filtrowej, Uniwersyteckiej, S³upeckiej i Barskiej. 

 – plac po³o¿ony

�ród³o informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/
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Odpowiedzi nale¿y przes³aæ na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomoc¹ formularza.

Przes³anie odpowiedzi oznacza wyra¿enie zgody na publikacjê na liœcie osób, które przeby³y TRInO.

Tablica na kamienicy przy ul. Niemcewicza 7/9, w której mieszka³ i tworzy³ Janusz Krasiñski

Dla czego piêknie by³o ¿yæ?

Kamienica przy ul. Filtrowej 68

Jaki rozkaz zosta³ podpisany w tym domu?

Kamienica przy ulicy Filtrowej 83 (Akademicka 1) nale¿¹ca do Osiedla Artystów Plastyków. 

Wybudowana zosta³a w latach 1926-29 w formie funkcjonalistycznej. W kamienicy mieszka³o            

i tworzy³o wielu znanych artystów min: Stanis³aw Jackowski, Aleksander ¯urkowski, Kazimierz 

Poczmañski. Tablica pami¹tkowa od ul. Akademickiej/Pl. Narutowicza

Jaki zwierzêcy pseudonim nosi³ jeden z mieszkañców kamienicy?

Kamienica przy ul. Filtrowej 62. Dawna siedziba Muzeum Motoryzacji (do 2013 r.)

Jakie imiona mia³y Siostry, które tutaj mieszka³y? (tablica przy bramie wjazdowej)

Dom i Klub Lekarza przy ul. Raszyñskiej 54

Jak brzmi napis na rogu budynku nad zakratownym okienkiem? (pod gzymsem/daszkiem)

"S³up" pami¹tkowy na rogu Raszyñskiej i Uniwersyteckiej

Ile "cegie³" (równie¿ po³ówek)  w konstrukcji s³upa wype³niaj¹ tabliczki z napisami?

Miejsce upamiêtniaj¹ce Redutê Wawelsk¹

Co os³aniali walcz¹cy w tym rejonie ¿o³nierze?

Tablica przy wejœciu do budynku przy Wawelskiej 60

Na jak¹ koloniê przeszed³ zwarty oddzia³ powstañczy?

Róg budynku Uniwersytecka/Mochnackiego

Gdzie zginê³a postaæ upamiêtniona na tablicy na rogu budynku?

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej „Akademik” – centralny budynek najstarszego 

kompleksu domów studenckich w Polsce, wzniesionego w latach dwudziestych XX w. Usytuowany 

na po³udniowej pierzei pl. Narutowicza, pocz¹tkowo znany jako Dom Techników im. Gabriela 

Narutowicza

Jakie znaki widniej¹ nad wejœciem do budynku?

Budynek przy ul. Mochnackiego 27/29

Który rok (rzymski) widnieje nad wejœciem pomiêdzy kolumnami?

Budynek przy Wawelskiej. Nietypowa tablica.

Czemu i kiedy s³u¿y³a postaæ upamiêtniona na tablicy?

Zabytkowa kamienica z 1928 r., wpisana do rejestru zabytków Warszawy

Jaki artysta mieszka³ w tej kamienicy? (tablica przy wejœciu)

Miejsce upamiêtniaj¹ce Redutê Kalisk¹

Co siê wyczerpa³o walcz¹cym ¯o³nierzom?

Tablica upamiêtniaj¹ca katastrofê lotnicz¹

Czego broni³y samoloty myœliwskie zaprojektowane przez postaæ uwiecznion¹ na tablicy?

Zdjêcie fragmentu œciany frontowej kamienicy (do zidentyfikowana na trasie)

Czyj¹ w³asnoœci¹ jest ten dom?

Zdjêcie wejœcia do budynku (do zidentyfikowana na trasie)

Jakie znaki widniej¹ nad drzwiami?
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