
Istnienie osady Sielce (albo Siedlce) poświadczone jest już w 1412 roku, kiedy to książę Janusz I Starszy przekazał okoliczne dobra 

 dziekanowi kapituły kolegiackiej św. Jana – była to wówczas niewielka osada, której areał w 1528 roku wynosił 5 łanów, co wskazuje, 

że najprawdopodobniej stanowiła ona całość z pobliskim Czerniakowem. Znajdował się tu folwark i wójtostwo, w osadzie mieszkał 

także sukiennik. W 1775 roku folwark dzierżawił król Stanisław August Poniatowski, który założył tutaj zespół pałacowo-ogrodowy. 

 Własnością kościoła osada pozostała do końca XVIII wieku, następnie została skonfiskowana przez rząd pruski.  

Długość trasy: 4 km 

Do potwierdzenia: 19 PK 

2/W/20 
 

Warszawa – Mokotów 

Sielce odkryte na nowo 

Na planie Sielc zaznaczono  
różne miejsca stanowiące punkty  
kontrolne (PK). Do każdego z nich  
zadano pytanie. Odpowiedzi na nie,  
jako potwierdzenie przebycia trasy,  
należy dostarczyć do organizatora. 

Opracowanie trasy:Dariusz Mazurek 
Źródło mapy:©autorzy OpenStreetMap 
Źródło tekstu: www.wikia.org 

 Aktualność: marzec 2020 r. 
 wersja 1.0 

Legenda  

pomnik 

kapliczka 

inny obiekt 

W 1864 roku Sielce zostały uwłaszczone.  W II poł. 

XIX wieku duża część Sielc została przeznaczona pod  

tereny koszarowe, jednak pałac oraz park Sielecki były  

popularnym miejscem podmiejskich wypraw warszawiaków.  

Od 1891 roku docierała tu kolej wilanowska, zaś w 1916 roku  

Sielce weszły w granice Warszawy. Postępowała ich urbanizacja  

i uprzemysławianie. W 1922 roku na Sielce dotarł tramwaj.  

Miejsce to wykształciło też charakterystyczny dla siebie folklor  

– miejscowi nazywali Sielce „Dołem”, posiadali własny kodeks  

honorowy oraz zasady. Wiele z nich zapamiętano dzięki piosenkom  

i balladom Stanisława Grzesiuka. Wojna przyniosła Sielcom liczne  

zniszczenia. Szczególnie tragiczny był pod tym względem czas powstania 

warszawskiego. Zaraz po wojnie na Sielcach, przy ul. Chełmskiej, założono  

Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, rozpoczęto także  

planowanie w tym miejscu idealnych, socrealistycznych osiedli. Powstały  

wtedy Kolonie A i B. Wolną przestrzeń między zachowanymi budynkami zaczęto 

wypełniać socrealistycznym (miejscami stylizowanym na styl XVIII-wiecznego 

baroku) budownictwem mieszkalnym oraz budynkami  

użyteczności publicznej. 

 



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Przydrożny krzyż – stoi tutaj od kiedy pamiętam.

Ile kamieni leży w bezpośrednim sąsiedztwie krzyża

PK 2 

Powojenny budynek u zbiegu ulicy Czerniakowskiej i Chełmskiej. Do początku lat 80. funkcjonowało w nim zakładowe kino 
o wdzięcznej nazwie „Czajka”. Tablica MSI.

Jak miał na imię wspomniany na tablicy podkomorzy warszawski

PK 3 

Czteropiętrowy biurowiec ukończony w 2002 r. będący siedzibą spółki Agora
uznanych za najbardziej charakterystyczne obiekty architektoniczne powstałe po 1989 
Murator". Tablica i mural poświęcone Krzysztofowi Millerowi, tragicznie zmarłemu w 2016 r. fotorepor

„Chcesz fotografować to…” co?

PK 4 

Obiekty założonej w 1949 r. Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
miejscu działał szpital powstańczy. 

W jaki sposób zginęli ranni powstańcy

PK 5 

Teren parafii św. Kazimierza. Od 1930 r. zarządza nią Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego. Sam kościół powstał 
cztery lata później. Kamienna figura św. Józefa.

Czego ozdoba?  

PK 6 

Zabytkowy pałac i dwie oficyny będące pozostałością folwarku na 
z pozostałości dawnego założenia pałacowo

Ile okien zamurowano w północnej elewacji

PK 7 
Tablica upamiętniająca obrońców sieleckiej reduty 

Ile czasu trwał ostatni bój powstańców

PK 8 
Siłownia plenerowa. Zgodnie z instrukcją przyrządu należy usiąść na krzesełku, oprze

Jak nazywa się ten przyrząd?  

PK 9 
Pomnik gen. Władysława Sikorskiego i fragment muru, który otaczał dom

Jak miała na nazwisko osoba zmarła w 1989 r.

PK 10 

Mur okalający rezydencję Ambasad
prof. Jan Czochralski, twórca unikalnej metody wzrostu monokryształów.

Prezes jakiego Towarzystwa sygnował tablicę

PK 11 
Przedwojenna Willa Neumanów. 

Jaki kolor, oprócz złotego, dominuje na tarczy zegara

PK 12 

Trzykondygnacyjny budynek biurowy wzniesiony w latach 70. XX wieku na potrzeby księgarni „Uniwersus”.
go w miejscu zburzonej, XIX
paralityków. 

Salon jakiej firmy samochodowej otwarto w 1929 roku przy ul. Belwederskiej 16

PK 13 

Szpital Czerniakowski. Jego organizację rozpoczęto w 1956 roku. Szpital zbudowano na terenie historycznie związanym 
z lecznictwem publicznym, bowiem już w
(Czerniaków), postawił tutaj szpital na miejscu dworu Czerniakowskich

Jak brzmi dokończenie dewizy szpital

PK 14 
Plac zabaw. 

Ile poziomych lin należy pokonać, aby dostać się do korony

PK 15 
Skwer Jolanty Brzeskiej – zamordowanej działaczki społecznej 

Kogo wywłaszczyć?  

PK 16 
Zieleniec przygotowany w ramach Budżetu 

Ile ustawiono na nim kamiennych waz

PK 17 
Mural. 

Kto jest stąd?  

PK 18 

Odsłonięty 8 października 2019
wielkiego kłosa.  

Jak ma na imię współautorka pomnika

PK 19 
Kapliczka z 2001 roku z figurką Matki Bożej. 

Jaki napis wyryto na szarfie trzymanej w szponach przez orła lub co

 

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 fi

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę

które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/.

Rekreacyjna Impreza na Orientację

stoi tutaj od kiedy pamiętam. Na pobliskim placu znajdowała się kiedyś zajezdnia autobusowa.

Ile kamieni leży w bezpośrednim sąsiedztwie krzyża?  

Powojenny budynek u zbiegu ulicy Czerniakowskiej i Chełmskiej. Do początku lat 80. funkcjonowało w nim zakładowe kino 
Tablica MSI. 

Jak miał na imię wspomniany na tablicy podkomorzy warszawski?  

Czteropiętrowy biurowiec ukończony w 2002 r. będący siedzibą spółki Agora. Obiekt znalazł się wśród 20 budynków 
uznanych za najbardziej charakterystyczne obiekty architektoniczne powstałe po 1989 r. w konkursie pisma 

. Tablica i mural poświęcone Krzysztofowi Millerowi, tragicznie zmarłemu w 2016 r. fotorepor

?  

Obiekty założonej w 1949 r. Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. W czasie powstania warszawskiego w tym 
miejscu działał szpital powstańczy. Tablica Tchorka. 

W jaki sposób zginęli ranni powstańcy?  

Od 1930 r. zarządza nią Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego. Sam kościół powstał 
igura św. Józefa. 

Zabytkowy pałac i dwie oficyny będące pozostałością folwarku na Sielcach, który istniał tutaj już w XVI wieku.
dawnego założenia pałacowo-parkowego jest pobliski staw. 

Ile okien zamurowano w północnej elewacji?  

Tablica upamiętniająca obrońców sieleckiej reduty – Chełmska 46 broniącej Niemcom dostępu do ulic Belwederskiej i Dolnej. 

czasu trwał ostatni bój powstańców?  

Zgodnie z instrukcją przyrządu należy usiąść na krzesełku, oprzeć się o oparcie i podnieść lekko nogi… 

 

Pomnik gen. Władysława Sikorskiego i fragment muru, który otaczał dom, w którym mieszkał. 

Jak miała na nazwisko osoba zmarła w 1989 r.?  

Ambasadora Słowacji. W tym miejscu mieszkał do 1944 roku światowej sławy polski uczony
ski, twórca unikalnej metody wzrostu monokryształów. 

Prezes jakiego Towarzystwa sygnował tablicę?  

Przedwojenna Willa Neumanów. Obecnie mieści się tutaj restauracja „Dom Polski”. Zegar słoneczny.

dominuje na tarczy zegara?  

udynek biurowy wzniesiony w latach 70. XX wieku na potrzeby księgarni „Uniwersus”.
go w miejscu zburzonej, XIX-wiecznej neorenesansowej willi, która przez wiele lat pełniła funkcję schroniska dla 

Salon jakiej firmy samochodowej otwarto w 1929 roku przy ul. Belwederskiej 16?  

Szpital Czerniakowski. Jego organizację rozpoczęto w 1956 roku. Szpital zbudowano na terenie historycznie związanym 
, bowiem już w 1693 roku Stanisław Herakliusz Lubomirski, który wykupił wieś Czerniakowo 
aj szpital na miejscu dworu Czerniakowskich. 

Jak brzmi dokończenie dewizy szpitala „Jesteśmy po to,…”?  

poziomych lin należy pokonać, aby dostać się do korony?  

zamordowanej działaczki społecznej zaangażowanej w obronę eksmitowanych lokatorów.

przygotowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Ile ustawiono na nim kamiennych waz?  

2019 r. Pomnik Żołnierzy Batalinów Chłopskich i Ludowego 

Jak ma na imię współautorka pomnika?  

figurką Matki Bożej.  

Jaki napis wyryto na szarfie trzymanej w szponach przez orła lub co znajduje się na jego piersi

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 fi

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46

(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/. 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/W/20) 

Na pobliskim placu znajdowała się kiedyś zajezdnia autobusowa. 

Powojenny budynek u zbiegu ulicy Czerniakowskiej i Chełmskiej. Do początku lat 80. funkcjonowało w nim zakładowe kino  

Obiekt znalazł się wśród 20 budynków 
w konkursie pisma „Architektura-

. Tablica i mural poświęcone Krzysztofowi Millerowi, tragicznie zmarłemu w 2016 r. fotoreporterowi. 

W czasie powstania warszawskiego w tym 

Od 1930 r. zarządza nią Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego. Sam kościół powstał 

Sielcach, który istniał tutaj już w XVI wieku. Jedną  

Chełmska 46 broniącej Niemcom dostępu do ulic Belwederskiej i Dolnej.  

ć się o oparcie i podnieść lekko nogi…  

 Graffiti na murze. 

Słowacji. W tym miejscu mieszkał do 1944 roku światowej sławy polski uczony  

Obecnie mieści się tutaj restauracja „Dom Polski”. Zegar słoneczny. 

udynek biurowy wzniesiony w latach 70. XX wieku na potrzeby księgarni „Uniwersus”. Wybudowano 
wiecznej neorenesansowej willi, która przez wiele lat pełniła funkcję schroniska dla 

Szpital Czerniakowski. Jego organizację rozpoczęto w 1956 roku. Szpital zbudowano na terenie historycznie związanym  
1693 roku Stanisław Herakliusz Lubomirski, który wykupił wieś Czerniakowo 

zaangażowanej w obronę eksmitowanych lokatorów. 

 Związku Kobiet w kształcie 

znajduje się na jego piersi?  

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  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

na publikację na liście osób,  


