
   

                                 Na mapie zaznaczono     
                                   punkty kontrolne (PK),    
                         do których zadano pytania.  

      Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenia    
           przebycia trasy, należy dostarczyć do  
                                    organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek  
Źródło ortofotomapy: www.mapa.um.warszawa.pl 

Aktualizacja: październik 2019 r. 
wersja 1.1 

Początkowo teren obecnego Mu-
ranowa usiany był polami upraw-
nymi i stawami. Dopiero  
w XVII wieku rozpoczęto wznosić 
tutaj pierwsze zabudowania. Jed-
nym z nich był wystawiony  
w 1686 r. przez Józefa Belottiego 
pałac Murano, którego nazwa 
wywodziła się od weneckiej wy-
spy, skąd pochodził jego właści-
ciel. W XIX wieku następuje gwał-
towny rozwój dzielnicy połączony 
ze znacznym napływem ludności 
pochodzenia żydowskiego.  

W październiku 1940 roku, ze 
względu na dużą populację Ży-
dów, na terenie Muranowa Niem-
cy tworzą getto. Funkcjonuje ono 
tutaj do roku 1943, kiedy to, po 
stłumieniu powstania w getcie, 
jego mieszkańcy zostają wymor-
dowani, a teren praktycznie zrów-
nany z ziemią. Po wojnie,  
ze względu na ogrom zniszczeń, 
dzielnicy nie odbudowano, wzno-
sząc na gruzach getta zupełnie 
nowe osiedla. 
 

Mapę tworzą trzy wycinki - dwa łabędzie  
oraz jezioro. Mają one ze sobą wiele 
wspólnego. Jeden z ptaków został                                 
dodatkowo zlustrowany.  
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Długość trasy: 7,2 km 

Do potwierdzenia: 
20 PK 

 

X 

X – skrzyżowanie  

      ul. Anielewicza  
      z Aleją Jana Pawła II 
 

       

23/W/15 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/


Odpowiedzi należy przesłać na e

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
które przebyły trasę TRInO

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Budynek ambasady. 

Ile gwiazd widnieje na powiewającej nad budynkiem fladze?

PK 2 
Kamień pamiątkowy. 

Jaka organizacja uwolniła 

PK 3 
Mural. 

Ilu muzyków tworzy kapelę?

PK 4 
Zabytkowy wagon tramwajowy.

Na jakiej linii jeździł pojazd?

PK 5 
Figura św. Jana Nepomucena

Ile postaci widocznych jest pod słowem 

PK 6 
Budynek Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Jaką funkcję pełnił pierwotnie obiekt?

PK 7 
Pamiątkowy kopiec. 

Czego użyto do usypania kopca?

PK 8 
Plac zabaw. 

Na jaki kolor pomalowano kotwicę statku?

PK 9 
Tablica pamiątkowa. 

Ilu więźniów obozu uwolniono tutaj w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku?

PK 10 
Tablica Miejskiego Systemu Informacji

Jaką organizację wojskową stworzyła uwieczniona na tablicy postać?

PK 11 
Tablica Miejskiego Systemu Informacji.

W którym roku nadano nazwę biegnącej tutaj ulicy?

PK 12 
Tablica Miejskiego Systemu Informacji

Kogo przyjacielem była upamiętniona na tablicy postać?

PK 13 
Pomnik Bohaterów Getta.

Jakiej płci jest dziecko z płaskorzeźby 

PK 14 
Pałac Krasińskich, płaskorzeźba

Ile koni ciągnie rydwan?

PK 15 
Budynek XLV LO im. Romualda 

Szkoła czego odkrywców?

PK 16 
Pomnik Żołnierza 1 Armii W

Ile nazw miejscowości wymieniono na pomniku?

PK 17 
Mural poświęcony Ludwikowi Zamenhoffowi.

Co rządzi światem? 

PK 18 
Kamień pamiątkowy. 
Jaka godzina została wyryta na kamieniu?

PK 19 
Tablica Tchorka. 
Co rozbiło tutaj hitlerowskie lotnictwo?

PK 20 
Neogotycki kościół św. Augustyna z końca XIX wieku
Ile kół tworzy rozetę nad wejściem?

 

 

 

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

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 

ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, 
które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Ile gwiazd widnieje na powiewającej nad budynkiem fladze? 

Jaka organizacja uwolniła 10 skazanych na śmierć więźniów Pawiaka?

Ilu muzyków tworzy kapelę? 

Zabytkowy wagon tramwajowy. 

Na jakiej linii jeździł pojazd? 

Figura św. Jana Nepomucena z 1731 roku. 

Ile postaci widocznych jest pod słowem FORTITVDO? 

Budynek Mazowieckiego Instytutu Kultury. 

Jaką funkcję pełnił pierwotnie obiekt? 

użyto do usypania kopca? 

Na jaki kolor pomalowano kotwicę statku? 

Ilu więźniów obozu uwolniono tutaj w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku?

Miejskiego Systemu Informacji. 

wojskową stworzyła uwieczniona na tablicy postać?

Tablica Miejskiego Systemu Informacji. 

W którym roku nadano nazwę biegnącej tutaj ulicy? 

Miejskiego Systemu Informacji. 

Kogo przyjacielem była upamiętniona na tablicy postać? 

Pomnik Bohaterów Getta. 

Jakiej płci jest dziecko z płaskorzeźby „Walka” od strony muzeum?

łaskorzeźba na tympanonie pałacu. 

Ile koni ciągnie rydwan? 

Romualda Traugutta. 

odkrywców? 

Żołnierza 1 Armii Wojska Polskiego. 

Ile nazw miejscowości wymieniono na pomniku? 

Ludwikowi Zamenhoffowi. 

Jaka godzina została wyryta na kamieniu? 

tutaj hitlerowskie lotnictwo? 

Augustyna z końca XIX wieku. 
Ile kół tworzy rozetę nad wejściem? 

lub za pomocą formularza. 

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 

na publikację na liście osób,  

trino.pttk.pl 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (23/W/15) 

skazanych na śmierć więźniów Pawiaka? 

Ilu więźniów obozu uwolniono tutaj w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku? 

wojskową stworzyła uwieczniona na tablicy postać? 

od strony muzeum? 


