Warszawa – Żoliborz, Śródmieście

1/W/18

Śladami Powstania Warszawskiego – Mały Powstaniec

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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Zawiszacy to najmłodsza grupa harcerzy Szarych Szeregów
zrzeszająca chłopców i dziewczynki w wieku od 12 do 14 lat.
Podczas okupacji harcerze Zawiszy nie brali czynnego udziału
w walce zbrojnej, natomiast przygotowywali się do pełnienia
służby pomocniczej takiej jak regulacja ruchu, łączność czy
ratownictwo. W tym też kierunku następowało ich szkolenie.
Podczas powstania warszawskiego członkowie Zawiszy odpowiadali
za łączność i przenoszenie meldunków.
Do najbardziej znanej akcji Zawiszaków należała zorganizowana
w czasie powstania warszawskiego Harcerska Poczta Polowa.
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Przebycie trasy umożliwia dzieciom do 12 roku życia zdobycie
Odznaki Krajoznawczej „Mały Powstaniec”, natomiast osobom
starszym Odznaki „Śladami Powstania Warszawskiego”
w stopniu popularnym pod warunkiem zwiedzenia dodatkowo
Muzeum Powstania Warszawskiego.

Długość trasy: 10 km
Do potwierdzenia: 18 PK + LOP

Opracowanie trasy i kreślenie mapy:
Dariusz Mazurek
Aktualność: styczeń 2018 r.

Weryfikację odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK
w Warszawie. Szczegóły można znaleźć pod adresem:

18

http://om.pttk.pl/weryfikat/weryfikowane-odznaki/

Turystyczno-Rekreacyjna
Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/W/18)
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ul. Krasińskiego 31. Klasztor
lasztor Sióstr Nazaretanek (2 tablice). W trakcie Powstania mieściły
mie
się tutaj reduta
powstańcza zwana „Twierdzą
„Twierdz Zmartwychwstanek”. Broniła ona strategicznego wejścia
wej
do kanału
łączącego Żoliborz ze Śródmie
ródmieściem. Przylegający do klasztoru kościół św.
w. Jana Kantego.
Ile misji świętych
tych upamiętniono
upamię
na krzyżu przed wejściem do kościoła?
ul. Popiełuszki róg Krasińskiego 22.
22 Tablica upamiętniająca „szczury kanałowe" – młodocianych powstańców
utrzymujących łączność kanałową
kanałow od 8 sierpnia do 29 września 1944 r. Żoliborza
oliborza ze Starówką
Starówk i Śródmieściem.
Przez jakie rondo (podaj nazwę)
nazw przebiegała trasa kanałowa łącząca Żoliborz
oliborz ze Śródmieściem?
ul. Krasińskiego 20.. Budynek będący
b
bastionem walk harcerskiego plutonu 227 AK.
W ramach jakiego Zgrupowania walczyli druhowie?
druhowie
ul. Hozjusza 2. Kościół św. St. Kostki.
Kostk Na placu przykościelnym ustawiono pomnik
omnik przedstawiający dwójkę
małych powstańców.. Jest to kopia rzeźby Jadwigi Załuskiej,, która w czasie powstania była sanitariuszką.
sanitariuszk
Tłem dla pomnika jest ściana
ciana pamięci
pami narodowej z licznymi tablicami upamiętniającymi
cymi martyrologię
martyrologi Polaków.
Jak miała na imię lekarz-pediatra
pediatra służąca
słu ca na punkcie opatrunkowym przy ul. Pogonowskiego 23?
23
ul. Mickiewicza róg Zajączka
czka. Pomnik ku czci żołnierzy AK poległych w ataku na Dworzec Gdański.
Gda
Stoi
on w miejscu, z którego oddziały powstańcze
powsta cze wyruszały w sierpniu 1944 roku do szturmu na niemieckie
pozycje. Celem ataku było wywalczenie naziemnego połączenia
poł
Żoliborza ze Śródmie
ródmieściem. W zakończonych
porażką walkach poległo ponad 500 powstańców.
powsta
Kto wykonał pomnik w czynie społecznym?
społecznym
ul. Słomińskiego róg Dawidowskiego.
Dawidowskiego Skwer im. Batalionu „Czata 49” z obelisk
beliskiem poświęcony 207
poległym żołnierzom batalionu. Skwer powstał w miejscu, gdzie 20 października
pa dziernika 1943 roku hitlerowcy
rozstrzelali 20 Polaków. Pamiątką
Pami
tego wydarzenia jest stojąca po przeciwnej stronie tablica Tchorka.
W ilu językach można
na poznać
pozna szczegółową historię tego miejsca?
ul. Gen. Wł. Andersa. Skwer im. batalionu harcerskiego „Wigry" (przed
przed kinem „Muranów")
„Muranów" z obeliskiem
poświęcony bohaterskim harcerzom.
harcerzom
Z ilu ogniw składa się
ę metalowy ła
łańcuch odgradzający
cy pomnik od strony kina
kina?
ul. Długa 29. Reduta powstańcza
powsta
zwana „Redutą Matki Boskiej”. Na jej tyłach ustawiono pamiątkowy
pami
obelisk
przedstawiający
cy rannego powstańca
powsta
w objęciach Matki Boskiej.
Co znajduje się w centrum medalionu wiszącego
wisz
na szyi Maryi?
ul. Podwale. Pomnik Małego Powstańca
Powsta
wzniesiony ze składek harcerek i harcerzy.
harcerzy
Ile polnych kamieni wkomponowano w ceglany mur na tyłach pomnika?
pomnika
ul. Kilińskiego. Pomnik poświęcony
po
poległym powstańcom i cywilom zabitym w wybuchu niemieckiego
stawiacza min
n w dniu 13 sierpnia 1944 r.
Ile łącznie
cznie razy na elementach pomnika pojawia się
si liczba 13?
Plac Krasińskich.. Pomnik Powstania Warszawskiego.
Jakie słowa wpisano w znicz pamięci?
pami
Plac Krasińskich
skich róg Długiej.
Długiej Wejście do kanału. Tablica upamiętniająca, przeprowadzoną
przeprowadzon w przededniu
kapitulacji Starówki, ewakuację
ewakuacj kanałem ok. 5300 powstańców
ców Grupy „Północ” do Śródmieścia
Ś
i na Żoliborz.
Ile tabliczek przymocowano do sygnalizatora stojącego
stoj
najbliżej
ej tablicy pamiątkowej?
pami
ul. Nowy Świat
wiat róg Wareckiej.
Wareckiej Wyjście z kanału oznaczone tablicą pamiątkową
ą.
Do kogo należała
ała kamienica, przy której znajduje się
si wyjście z kanału?
Placu Powstańców
ców Warszawy
Warszawy. Pomnik złożony
ony z 63 elementów symbolizujących dni walczącej
walcz
stolicy
w czasie Powstania odsłonięto
odsłonię 1 sierpnia 1979 roku. Jego autorem jest Andrzej Domański.
Doma
Jak miał na imię hrabia, który sfinansował odbudowę
odbudow pomnika?
ul. Zielna 37. Gmach PAST-y
PAST (Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej). O prowadzonych tutaj walkach przypominają
ślady po pociskach oraz tablica upamiętniająca
upami
zdobycie budynku przez powstańców,
powsta
zaś dach budynku
zdobi kotwica Polski Walczącej.
Walczą
Kto jest autorem 3 z 6 zdjęć wiszących w przedsionku budynku?
ul. Bracka 5. W podwórzu znajdowała się
si symboliczna mogiła powstańcza Antoniego Godlewskiego - „Antka
Rozpylacza”, żołnierza
ołnierza 1 kompanii szturmowej baonu „Sokół”.
„Sokół”
Jak nazywał się „kultowy sklep”?
sklep”
Aleje Jerozolimskie 11/19. Tablica upamiętniająca śmierć „Antka Rozpylacza”.
Jak brzmi 8-literowe
literowe słowo umieszczone na tabliczce po prawej stronie tablicy?
tablicy
ul. Wilcza 35/41.. Tablica upamiętniająca
upami
działalność Harcerskiej Poczty Polowej.
Kto zaprojektował tablicę?
tablicę
LOP: trasa powstańczego
czego szlaku kanałowego biegn
biegnącego wzdłuż następujących
cych ulic: Plac Krasińskich
Krasi
ul. Miodowa - ul. Krakowskie Przedmieście
Przedmie
- ul. Nowy Świat - ul. Warecka.
Ile pomników sławnych Polaków urodzonych w XIX wieku stoi wzdłuż trasy kanałowej?

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail:
e
poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.
formularza
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO.

trino.pttk.pl

