
 

Długość trasy: 6,4 km 

Do potwierdzenia: 21 PK  

5/W/18 

 

Warszawa – Żoliborz 

 Śladami Powstania Warszawskiego  
Obwód II - Żywiciel 

 

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: marzec 2018 r. 
  wersja 1.1 

       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 VIII  
   Obwodu „Obroża”. 

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

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

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



  

 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 

Aleja Armii Krajowej róg Gda
obszar działań Dywizji. 

Co oznaczono na tablicy symbolem kwadratu? 

PK 2 

ul. Gdańska 6a. Kościół MB Królowej 
zgrupowań AK - „Żaglowiec”, „

Ile wynosi suma cyfr w 4-cyfrowym numerze obozowym? 

PK 3 

ul. Gdańska róg Bieniewickiej. 
odwagę zostało odznaczonych krzy

Jaka największa liczba została zapisana na czerwonej tabliczce na lewo od tablicy? 

PK 4 
ul. Słowackiego 52/54. Tablica upami

Jaki rok widnieje pod logo szkoły? 

PK 5 
ul. Cieszkowskiego 1/3. Tablica upami

Komu jest ona poświęcona? 

PK 6 
ul. Mickiewicza 34/36. Szklany Dom 

Jaki numer ma, znajdująca się

PK 7 
Skwer im. Kompanii AK „Ż

Z ilu pionowych sztachet składa si

PK 8 

ul. Wybrzeże Gdyńskie. Kamienna płyta ku czci 
Powstania od 17 do 23 wrze

Na ilu kamiennych płytach wykonano napis na pomniku? 

PK 9 

ul. Forteczna 4. Tablica upami
do upadku Powstania St. Rodowicz ps. „Anoda”.

Ile białych tabliczek znamionowych wisi na latarni stoj

PK 10 

ul. Mierosławskiego. Dawny Fort Sokolnickiego w Parku im. S. 
tablica upamiętniająca lekarzy i sanitariuszki powsta

Iloma śrubami skręcono najbli

PK 11 
ul. kpt. Pogonowskiego 28. 

W ilu oknach, od strony ulicy, zamontowano rolety antywłamaniowe? 

PK 12 

ul. Filarecka róg Krasińskiego 14. 
Powstania Warszawskiego.

Ile schodków prowadzi do są

PK 13 

ul. Próchnika róg Suzina. 
sił obwodu AK „Żoliborz”. 

Jaki pseudonim nosił nieznany z imienia i nazwiska bojownik PPS

PK 14 
ul. Krasińskiego 18. Tablica po

Ile otworów okiennych znajduje si

PK 15 
Park Żołnierzy „Żywiciela”. 

Kto ufundował tablicę?  

PK 16 
ul. Krasińskiego róg Popiełuszki. 

Jaki Instytut opiekuje się tym miejscem? 

PK 17 

ul. Wieniawskiego 6/8. Z tego domu, mieszcz
bój żołnierze plutonu 225 Zgrupowania „

Jak mieli na imię trzej bracia wspomniani na tablicy

PK 18 

Aleja Wojska Polskiego 40. 
konspiracji obozowej i uczestnika Powstania Warszawskiego, który zgin
stalinowskich oprawców. 

Jaka firma wyprodukowała domofon? 

PK 19 
Aleja Wojska Polskiego. Pomnik upami

Ile kamiennych bloków ustawiono wokół pomnika? 

PK 20 
ul. gen. Zajączka. Mural upami

Pod jakim adresem można znale

PK 21 
ul. Dymińska 10. Tablica po

Jaką nagrodę zdobył budynek? 

Odpowiedzi należy przesłać na e

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

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Aleja Armii Krajowej róg Gdańskiej. Pomnik 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

Co oznaczono na tablicy symbolem kwadratu?  

ciół MB Królowej Polski. Tablice na zewnętrznych ścianach upami
aglowiec”, „Żmija”, „Żniwiarz”, „Żubr”. Tablica upamiętniająca poś

cyfrowym numerze obozowym?  

Bieniewickiej. Reduta powstańcza. Dwóch spośród walczących tutaj 
 zostało odznaczonych krzyżami Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

ksza liczba została zapisana na czerwonej tabliczce na lewo od tablicy?  

Tablica upamiętniająca bastion obronny żołnierzy AK „Żubr”.

Jaki rok widnieje pod logo szkoły?  

Tablica upamiętniająca szpital powstańczy „Żywiciela”. Symboliczna mogiła.

cona?  

Szklany Dom – pierwsza siedziba sztabu płk Mieczysława Niedzielskiego „

ca się najbliżej tablicy, klatka schodowa?  

Skwer im. Kompanii AK „Żniwiarz”. Obelisk upamiętniający żołnierzy AK kompanii 

Z ilu pionowych sztachet składa się furtka ogrodzenia?  

Kamienna płyta ku czci żołnierzy II Dywizji Piechoty I Armii WP, którzy
Powstania od 17 do 23 września dokonali w tym miejscu nieudanego desantu z Pragi na 

Na ilu kamiennych płytach wykonano napis na pomniku?  

Tablica upamiętniająca konspiracyjną radiostację AK „Łódź podwodna”, 
do upadku Powstania St. Rodowicz ps. „Anoda”. 

Ile białych tabliczek znamionowych wisi na latarni stojącej najbliżej tablicy?  

Dawny Fort Sokolnickiego w Parku im. S. Żeromskiego
ca lekarzy i sanitariuszki powstańczego szpitala AK nr 104.  

cono najbliższą tablicy kratę okienną?  

ul. kpt. Pogonowskiego 28. Tablica poświęcona Zgrupowaniu AK „Żaglowiec”. 

oknach, od strony ulicy, zamontowano rolety antywłamaniowe?  

ńskiego 14. Tablica upamiętniająca siedzibę żoliborskiego dowództwa AK w czasie
Powstania Warszawskiego. 

Ile schodków prowadzi do sąsiadujących z tablicą drzwi?  

ul. Próchnika róg Suzina. Tablica poświęcona żołnierzom Organizacji Wojskowej PPS wchodz

Jaki pseudonim nosił nieznany z imienia i nazwiska bojownik PPS-u upamiętniony na glinianej tabliczce?

Tablica poświęcona oddziałom powstańczym. 

Ile otworów okiennych znajduje się w ścianie między sąsiadującymi z tablicą pionowymi rynnami? 

ywiciela”. Obelisk poświęcony żołnierzom Zgrupowania AK „Ż

skiego róg Popiełuszki. Obelisk upamiętniający wspólne boje Armii Krajowej i Armii Ludowej.

ę tym miejscem?  

Z tego domu, mieszczącego w piwnicy magazyn broni, ruszyli w swój pierwszy 
ołnierze plutonu 225 Zgrupowania „Żmija” AK. 

 trzej bracia wspomniani na tablicy?  

Aleja Wojska Polskiego 40. Tablica upamiętniająca rtm. W. Pileckiego, więźnia Auschwitz, organizatora 
konspiracji obozowej i uczestnika Powstania Warszawskiego, który zginął w 1948 r. w wi

domofon?  

Pomnik upamiętniający rtm. W. Pileckiego. 

Ile kamiennych bloków ustawiono wokół pomnika?  

Mural upamiętniający 63 dni Powstania Warszawskiego. 

na znaleźć na fb twórców muralu?  

Tablica poświęcona żołnierzom Zgrupowania „Żaglowiec” oraz 21 pp Dzieci Warszawy.

 zdobył budynek?  

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 (5/W/18) 

skiej Dywizji Piechoty AK. Tablica prezentująca 

cianach upamiętniające żołnierzy 
ca poświęcenie sztandaru.   

cych tutaj żołnierzy, za swoją 

 

ołnierzy AK „Żubr”. 

ywiciela”. Symboliczna mogiła. 

pierwsza siedziba sztabu płk Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela”. 

ołnierzy AK kompanii Żniwiarz”. 

ołnierzy II Dywizji Piechoty I Armii WP, którzy podczas 
nia dokonali w tym miejscu nieudanego desantu z Pragi na Żoliborz. 

 podwodna”, którą kierował od 1940 r. 

eromskiego. Na ścianie muru fortu 
 

 

oliborskiego dowództwa AK w czasie 

ołnierzom Organizacji Wojskowej PPS wchodzącym w skład 

tniony na glinianej tabliczce?  

 pionowymi rynnami?  

„Żywiciel”. 

cy wspólne boje Armii Krajowej i Armii Ludowej. 

cego w piwnicy magazyn broni, ruszyli w swój pierwszy 

nia Auschwitz, organizatora 
ł w 1948 r. w więzieniu z rąk 

aglowiec” oraz 21 pp Dzieci Warszawy. 

lub za pomocą formularza. 

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

trino.pttk.pl 


