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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. 

Opracowanie trasy i kreślenie mapy:   
Dariusz Mazurek 

Aktualność: styczeń 2018 r. 
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Warszawa – Ochota, Włochy 

 Śladami Powstania Warszawskiego  
Obwód IV - Ochota i Obwód VIII – Samodzielny Rejon Okęcie 

 

4/W/18 

Długość trasy: 10 km 

Do potwierdzenia: 19 PK 
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Przebycie trasy umożliwia zdobycie Odznaki Krajoznawczej „Śladami Powstania Warszawskiego” 
       w stopniu brązowym pod warunkiem posiadania odznaki w stopniu popularnym. 

Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie 
kolejnych dwóch obwodów AK lub rejonów VII Obwodu „Obroża”. 

Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie 
kolejnych trzech obwodów AK lub rejonów VII Obwodu 
„Obroża”. 

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

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

Legenda 

pomnik, obelisk 

krzyż 

kapliczka 

W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego  
SS-Reichsführer Heinrich Himmler wydał rozkaz 
zniszczenia miasta i wyniszczenia ludności cywilnej 
Warszawy znajdującej się w obrębie jej granic.  
4 sierpnia 1944 o godzinie 10:00 na Ochotę wkroczyły 
siły SS RONA pod dowództwem płk. Kamińskiego. 
Sztab RONA, dowodzący łącznie 1 700 żołnierzami, 
ulokował się w budynku Wolnej Wszechnicy Polskiej 
na ul. Opaczewskiej 2a (dzisiaj ul. Banacha 2)  
a jeden batalion RONA w budynku liceum  
im. Hugona Kołłątaja przy ul. Grójeckiej 93,  
z zadaniem zwalczania "Reduty Kaliskiej". 
Początkowo oddziały RONA miały realizować  
rozkazy zwalczania tylko sił powstańczych, 

zgodnie jednak z wcześniejszym rozkazem Himmlera,  
już 4 sierpnia oddziały z RONA rozpoczęły serię gwałtów, rabunków 
i morderstw na ludności cywilnej. Łączna liczba ofiar pacyfikacji  
Ochoty wynosi ok. 10 000 osób, w tym 1 000 pomordowanych  
na terenie obozu przejściowego na „Zieleniaku". Miejsc większych zbiorowych egzekucji 
oznaczonych tablicami upamiętniającymi śmierć od kilkudziesięciu do ponad stu ofiar,  
jest na warszawskiej Ochocie kilkadziesiąt. Miejsca mniej licznych mordów są w większości 
nieznane, ale można przyjąć, że prawie każde podwórko tej dzielnicy było miejscem kaźni. 

źródło: Portal Informacyjny Ochota 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
ul. Wawelska 28. Tablica upami

Na ilu, wzajemnie nakładających si

PK 2 

ul. Wawelska 5. Tablica na 
Warszawskim. 

Oznaczenie, którego sektora (mocno zniszczone) znajduje si

PK 3 

ul. Wawelska 60 róg Uniwersyteckiej. 
ilustrująca trasę powstańczego szlaku kanałowego.

O czym informuje pochodzący z czasów wojny napis widoczny po 

PK 4 

ul. Raszyńska 52. Tablica upami
w latach 1943-45. 

W jakiej miejscowości zmarł upami

PK 5 
ul. Niemcewicza 5. Tablica w miejscu, gdzie miał swoj

Jakim numerem oznaczono najbli

PK 6 

ul. Filtrowa 68. Kwatera sztabu płk A. Chru
Tutaj, w dniu 31.07.1944 r.,

Jaki czterocyfrowy numer hipoteczny widoczny jest na tabliczce z numerem posesji

PK 7 

ul. Grójecka 38. Kościół Niepokalanego Pocz
Powstańców Warszawskich 

Pod jakim wezwaniem jest zaznaczona kaplica

PK 8 

ul. Barska 4. Tablica informuj
Obok tablica upamiętniająca zbiorow

Jaki kryptonim nosiła akcja wywłaszczeniowa, któr

PK 9 
ul. Kaliska 11. Tablica informuj

Ile stopni prowadzi do tablicy

PK 10 

Skwer Reduty Kaliskiej. 
Obecnie miejsce to upamię

Ile ławek ustawiono na skwerze

PK 11 

ul. Wawelska 15. Tablica upami
w 1932 roku Instytutu Radowego

Jaki numer ma tabliczka Światowego Zwi

PK 12 

Aleja Bohaterów Września róg Na Bateryjce
Liberatora EV 264 ze 178. Dywizji Bombowej Royal Air Force.

Na ilu prostokątnych, marmurowych płytach ustawiono głaz pami

PK 13 

ul. Grójecka na wysokości Opaczewskiej.
tzw. „Zieleniakiem”. W czasie Powstania targowisko pełniło rol
przez niemieckiego okupanta w dniach 4

Jak nazywała się firma zarzą

PK 14 
ul. Instalatorów 7b. Obelisk upami

Ile metalowych słupków zabezpiecza rejon pomnika

PK 15 

ul. Hynka 4a. Kościół Matki Boskiej Loreta
AK „Madagaskar-Garłuch” Warszawskiego Okr

Jakiego koloru są wkręty mocuj

PK 16 

Aleja Krakowska róg Lipowczana
7 pp AK „Garłuch”. 

Ile sanitariuszek poległo w walce

PK 17 

ul. 17 Stycznia. Zaplecze biurowe PLL LOT.
z Bazy Lotniczej „Łużyce”. 

Jaki napis znajduje się na figurce wewn

PK 18 

Skwer 7 pułku piechoty AK „Garłuch”. 
na lotnisko Okęcie. 

Jaki jest numer jednej z dwóch latarni o

PK 19 

Skwer Bazy Lotniczej „Łuż
Bazy Lotniczej „Łużyce“. 

Kto był inicjatorem budowy kapliczki w 1993 r.? 

Odpowiedzi należy przesłać na e

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które 

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Tablica upamiętniająca 2. baon szturmowy „Odwet” i 1. szwadron strzelców motorowych

Na ilu, wzajemnie nakładających się, metalowych płytach umieszczono napis na pomniku

Tablica na ścianie budynku KS „Skra”, upamiętniająca członków klubu poległych w Powstaniu

sektora (mocno zniszczone) znajduje się najbliżej tablicy?  

ul. Wawelska 60 róg Uniwersyteckiej. Tablica upamiętniająca obrońców Reduty Wawelskiej oraz 
ńczego szlaku kanałowego. 

O czym informuje pochodzący z czasów wojny napis widoczny po lewej stronie tablicy z tras

Tablica upamiętniająca Jana St. Jankowskiego ps. „Soból” Delegata 

ci zmarł upamiętniony?  

ablica w miejscu, gdzie miał swoją siedzibę sztab IV Obwodu AK „Ochota”.

Jakim numerem oznaczono najbliższy tablicy parkomat?  

Kwatera sztabu płk A. Chruściela ps. „Monter”, dowódcy Okrę
4 r., podpisał on rozkaz rozpoczęcia Powstania. 

Jaki czterocyfrowy numer hipoteczny widoczny jest na tabliczce z numerem posesji?

ciół Niepokalanego Poczęcia NMP. Epitafia żołnierzy AK, witra
ców Warszawskich oraz gen. T. Komorowskiego ps. „Bór”. 

Pod jakim wezwaniem jest zaznaczona kaplica?  

Tablica informująca o zdobyciu ośrodka „Antonin” przez żołnierzy III Zgrupowania IV
ca zbiorową egzekucję. 

Jaki kryptonim nosiła akcja wywłaszczeniowa, którą dowodził jeden z rozstrzelanych

Tablica informująca o Reducie Kaliskiej. 

Ile stopni prowadzi do tablicy?  

W XIX w. stała tutaj karczma „Ochota”, od której wzięła 
Obecnie miejsce to upamiętnia powstańcze walki o utrzymanie, ważnej strategicznie, ulicy 

Ile ławek ustawiono na skwerze?  

Tablica upamiętniająca pomordowanych tutaj Polaków, personel i pacjentów zało
Instytutu Radowego.  

Światowego Związku Żołnierzy AK?  

śnia róg Na Bateryjce. Obelisk upamiętniający miejsce upadku zestrzelonego 
Liberatora EV 264 ze 178. Dywizji Bombowej Royal Air Force. 

tnych, marmurowych płytach ustawiono głaz pamiątkowy?  

ści Opaczewskiej. Fragment muru budynku administracyjnego firmy zarz
W czasie Powstania targowisko pełniło rolę obozu przejściowego zorganizowanego 

przez niemieckiego okupanta w dniach 4-19 sierpnia 1944, gdzie wymordowano kilkaset ofiar.

 firma zarządzająca targowiskiem?  

Obelisk upamiętniający rozstrzelanych żołnierzy AK z 7 pp. „Garłuch”.

Ile metalowych słupków zabezpiecza rejon pomnika?  

ciół Matki Boskiej Loretańskiej. Tablica poświęcona pamięci ż
Garłuch” Warszawskiego Okręgu Wojskowego Bazy Lotniczej „Łu

ty mocujące kamienną elewację kościoła?  

Lipowczana. Tablica upamiętniająca poległych żołnierzy z kompanii „Maria” III baonu 

Ile sanitariuszek poległo w walce?  

Zaplecze biurowe PLL LOT. Kapliczka MB Loretańskiej - patronki lotników i 
 

 na figurce wewnątrz kapliczki?  

piechoty AK „Garłuch”. Obelisk z tablicą upamiętniającą żołnierzy

Jaki jest numer jednej z dwóch latarni oświetlających krzyż i głaz pamiątkowy?  

Skwer Bazy Lotniczej „Łużyce”. Kapliczka na postumencie z tablicami dotyczącymi walk Zgrupowania AK 

Kto był inicjatorem budowy kapliczki w 1993 r.?  

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

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO.

                        

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (4/W/18) 
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