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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. 
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W listopadzie 1923 r. na państwowych terenach we wsi Babice oficjalnie uruchomiono Nadawczą Transatlantycką 

Stację Telegraficzną. Z racji tego, że nie wykorzystano całego terenu przeznaczonego pod budowę stacji telegraficznej 

w 1932 r. Minister Poczt i Telegrafów, Ignacy August Boerner, zwrócił się z prośbą do prezydenta Ignacego Mościckiego 

o zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego. Do listopada 1932 r. powstało 56 domków jednorodzinnych, do których 

doprowadzono elektryczność i sieć kanalizacyjną, a całość uzupełniono infrastrukturą drogową. 22 X 1933 r. na osiedle 

Łączności dotarła linia tramwajowa „B” będąca pierwowzorem powojennej linii nr 20. Mimo śmierci inicjatora budowy 

osiedla Ignacego Boernera, który zmarł 12 IV 1933 r., prace kontynuowano. W 1934 roku zakończono II etap osiedla, 

które składało się już ze 128 drewnianych domków zaprojektowanych przez Wandę Boerner-Przewłocką. Podczas 

kolejnych dwóch etapów budowy osiedla Łączności powstawały głównie murowane wille. Ostatni, V etap, to utworzenie 

54 parceli w północno-wschodniej części osiedla, gdzie powstała Kolonia im. Aleksandry Piłsudskiej. Zamieszkali tam, 

wraz ze swoimi rodzinami, zasłużeni obywatele, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej. Budowę osiedla 

liczącego 284 domy zakończono w 1935 roku. 28 września 1936 r. na cześć inicjatora jego budowy zmieniono nazwę 

osiedla na Boernerowo. Podczas okupacji na tym terenie stacjonowały wojska niemieckie. Całe osiedle przetrwało 

w stanie prawie nienaruszonym, została tylko wysadzona w powietrze Radiostacja. W 1947 r. zmieniono nazwę osiedla 

na Bemowo (zmieniono też nazwy większości ulic), by w 1987 r. powrócić do nazwy Boernerowo. 

źródło: tustolica.pl/80-lat-niezwykla-historia-boernerowa 

Warszawa - Bemowo 

Boernerowo – osiedle Łączności 
 

18/W/15 

Długość trasy: ok. 4 km 

Do potwierdzenia: 25 PK 
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Opracowanie trasy:  Sławomir Otap 

Źródło mapy: ©autorzyOpenStreetMap 

Aktualność: luty  2020 r. 
wersja 2.0 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (18/W/15) 

PK 1 
Pomnik Ignacego Boernera stojący na skwerze jego imienia. 

Ile medali widnieje na mundurze pułkownika? 

PK 2 
Kościół parafii cywilno-wojskowej pw. M.B. Ostrobramskiej. W latach 1934-1936 wybudowano drewnianą kaplicę wg projektu 
mieszkańca osiedla J. Redy. 

Jakie miała wymiary? 

PK 3 
Tablica informacyjna Lasów Miejskich „Tropem Leśnych Tajemnic". Przystanek „Drzewa liściaste”. 

Jaki wymieniony na tablicy gatunek lubi cień? 

PK 4 Ul. Grotowska 17A – dom mieszkalny. 

Jakiego koloru jest krzyż umieszczony nad jednym z okien? 

PK 5 
Głaz upamiętniający śmierć powstańców obwodu AK „Żywiciel" poległych tutaj w starciu z Niemcami 2 sierpnia 1944 r. 

O jakiej porze dnia to się stało? 

PK 6 
Ul. Grotowska 15. Dom Włodzimierza Boernera, syna Ignacego. Pamiątkowy kamień przed domem. 

Czego prezydentem był Ignacy August Boerner? 

PK 7 
Ul. Bawełniana 8 – dom drewniany z 1932 r. 

Jaki adres nosił ten dom wcześniej? 

PK 8 

Ul. Telefoniczna 18. Dom, w którym mieszkał gen. Michał Tokarzewski-Karaszkiewicz – założyciel Służby Zwycięstwu Polski, 
poprzedniczki Armii Krajowej. W domu zamieszkałym przez krewnych generała zainstalowano w 1940 r. tajną radiostację, 
działającą pod bokiem Niemców. Nigdy nie została wykryta, a zapomniana przez wszystkich została przypadkowo odkryta 
dopiero podczas remontu w 1978 r. 

Ile metalowych kominów zakończonych daszkiem wystaje z dachu? 

PK 9 
Kamień pamiątkowy ustawiony tutaj dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 

Jakie Towarzystwo go ufundowało? 

PK 10 
Ul. Telefoniczna 2 – dom drewniany. 

Do jakiego Związku należał ten dom? 

PK 11 
Ul. Sobczaka 12 – dom drewniany. 

Jak nazywała się ulica, gdy mieszkał tutaj Jerzy de Nisau? 

PK 12 
Punkt widokowy na lotnisko Warszawa-Bemowo. 

Ile pomalowanych na niebiesko hangarów stoi na płycie lotniska? 

PK 13 
Ul. Ebro 20 – dom drewniany. 

Ile odpływów odprowadza wodę z tarasu budynku na stronę ulicy Kleeberga? 

PK 14 
Ul. Telewizyjna 30 – dom parterowy murowany, w którym mieściła się kiedyś Fundacja Skansen Boernerowo. 

Jakim celom służy teraz? 

PK 15 
Ul. Akantu. Pomnik POW – wykonawcy ulic na osiedlu.  

W jakim okresie budowali ulice? 

PK 16 
Ul. Thommeego –Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego. Tablica MSI. 

Od kiedy gen. Thommee dowodził Armią „Łódź”? 

PK 17 
Ul. Sobczaka 50/50a – dom murowany bliźniak. 

Ile latarni wisi na zewnątrz budynku z nr 50? 

PK 18 
Ul. Ebro 59 – dom parterowy murowany. 

Co przedstawia ozdoba na ścianie domu? 

PK 19 
Pszczeli Azyl – hotel dla dzikich pszczół. 

Szyszki jakiego gatunku drzewa umieszczono wewnątrz konstrukcji? 

PK 20 
Ul. J. Kunickiego 49 – dom piętrowy murowany, w którym funkcjonuje Przedszkole Leśne. 

Ile kolumn podpiera balkon? 

PK 21 
Linia tramwajowa. Istnieje od października 1933 r. Jedyny w Warszawie jednotorowy odcinek z mijanką. 

Jaki napis umieszczono na tabliczce nad sygnalizatorem? 

PK 22 
Sylwester Kaliski – inżynier, profesor, komendant Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1974-1978 był ministrem. 

Jakim resortem kierował? 

PK 23 
Polana biwakowa. 

Ile drewnianych wiat na niej ustawiono? 

PK 24 
Park Leśny Bemowo. Tablica informacyjna. 

Jak nazywa się ścieżka przyrodniczo-edukacyjna poprowadzona po Bemowskim Lesie? 

PK 25 
Tablica informacyjna Lasów Miejskich „Tropem Leśnych Tajemnic". Przystanek „Leśna apteka”. 

Jaki gatunek leczy smutki, koi nerwy, uspokaja i przyspiesza gojenie ran? 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę  
na publikację na liście osób, które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

trino.pttk.pl 

mailto:poczta@trino.pttk.pl

