
                               Budowę Zamku Ujazdowskiego rozpoczął Zygmunt III Waza w 1624 r. Był to wczesnobarokowy, piętrowy pałac, z wewnętrznym dziedzińcem, dwoma  

                               skrzydłami, krużgankami i sześciobocznymi, dwupiętrowymi wieżami w narożnikach. Miejsce zostało skrupulatnie wybrane. Zamek stanął bowiem  

                        nad brzegiem wysuniętego ku wschodowi tarasu skarpy, idealnie na osi załamanego pod kątem biegu Wisły. Tym sposobem rezydencja  

monarchy stawała się miejscem, skąd rozpościerał się na wschód widok nieporównywalny, a zarazem punktem orientacyjnym  

dla zbliżających się do Warszawy statków rzecznych. Przybyszów w pierwszej kolejności witała prywatna rezydencja króla.  

Dopiero za zakrętem Wisły pojawiła się sylwetka Zamku Warszawskiego. 21 maja 1784 r. król Stanisław August odstąpił miastu  

Zamek Ujazdowski na cele wojskowe. Od 1809 r. w Zamku znajdował się szpital wojskowy. W 1920 r. Szpital Ujazdowski,  

na terenie od ul. Agrykola do ul. Górnośląskiej, miał kilka pawilonów, w których mieściły się oddziały: wewnętrzny,  

neurologiczno-psychiatryczny, gruźliczy i laryngologiczny. Większość budynków została zniszczona w 1944 r.  

10 lat później marszałek Rokossowski zadecydował o rozebraniu murów zamku. Wkrótce z budowli  

zostały tylko piwnice, na których miał stanąć Teatr Domu Ludowego Wojska Polskiego i Wieczorowy  

Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu, ale ten projekt nie wszedł w życie. W latach 60. XX w.  

część pozostałych po szpitalu pawilonów przeznaczono na magazyny. W 1974 r.  

zadecydowano o odbudowie obiektu. Od 1985 r. w Zamku ma swoją siedzibę  

Centrum Sztuki Współczesnej. 

Długość trasy: 1,2 km 

Do potwierdzenia: 19 PK 

5/W/20 

 

Warszawa – Ujazdów 

Wokół Centrum Sztuki Współczesnej 

Na planie Zamku Ujazdowskiego  

i otaczającego go parku zaznaczono miejsca  

stanowiące 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 

źródło tekstu: wikipedia 

 

 Aktualność: maj 2020 r. 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (5/W/20) 

PK 1 
Kawiarnia „Rozdroże” wybudowana na początku lat 70. XX w. wg projektu J. Candera w stylu powojennego modernizmu. 
Tablica MSI. 

Jakimi pracami kierował Karol Ludwik?  

PK 2 
Tablica Tchorka. Prawdopodobnie dwa dni wcześniej w tej okolicy zginęły co najmniej 32 osoby, które utonęły w kanałach 
podczas próby ewakuacji z Mokotowa do Śródmieścia. 

Jaka data została wykuta na tablicy?  

PK 3 
Budynek dawnego Oddziału Chirurgicznego Szpitala Ujazdowskiego. Tablica upamiętniająca ponad 6000 lekarzy, którzy stracili 
życie w obronie ojczyzny w czasie ostatniej wojny. 

W którą rocznicę wybuchu wojny odsłonięto tablicę?  

PK 4 
12 stycznia 1578 r. w Jazdowie odbyła się prapremiera „Odprawy Posłów Greckich” Jana Kochanowskiego. Było to pierwsze 
przedstawienie teatralne w Warszawie. 

Ilu wojowników ukryło się wewnątrz konia?  

PK 5 
Budynek dawnego Oddziału Chirurgicznego Szpitala Ujazdowskiego im. prof. Andrzeja Dybka (1783-1826). 

W jakiej jednostce Królestwa Kongresowego służył?  

PK 6 
Parkowa pasieka. 

Jakie imię nosi ul stojący najbliżej schodków?  

PK 7 
Kasztanowiec biały – aesculus hippocastanum. Obwód jego pnia wynosi blisko 100 cm, a wysokość 14 m.  

Zasady korzystania z jakiego urządzenia opisuje wiszący na drzewie regulamin?  

PK 8 
Drzewo to posiada wypróchniałe pędy, a także liczne ubytki powierzchniowe i po cięciach. 

Jak się ono nazywa?  

PK 9 
Tu, na terenie dawnego Szpitala Ujazdowskiego, urodził się i spędził młodość wybitny, polski artysta malarz. Tworzył  
w Warszawie, Monachium, Rzymie, Paryżu i Wenecji. 

Na jakim cmentarzu go pochowano?  

PK 10 
Zamek Ujazdowski – rezydencja Zygmunta III wzniesiona w latach 1624-1637. Przebudowany ponad sto lat później dla króla 
Stanisława Augusta, od 1794 r. w jego murach mieściły się lazarety wojskowe. Obecnie siedziba Centrum Sztuki Współczesnej. 

Jaki, ważny w dziejach budynku rok umieszczono na chorągiewce?  

PK 11 
Instalacja ta jest znakiem w przestrzeni sąsiadującej z Zamkiem Ujazdowskim, Placem na Rozdrożu i osiedlem Jazdów. 
Eksponuje szlaki komunikacyjne pomiędzy miejscami o szczególnej energii społecznej. 

Jaki nosi ona tytuł?  

PK 12 
Lipa – tilia sp. Obwód jej próchniejącego pnia wynosi 312 cm, a wysokość 20 m. Wymaga redukcji korony i stałego monitoringu. 

Jaki procent tkanki drzewa stanowi posusz?  

PK 13 
Cysterna na wodę wykonana ok. 1850 roku na potrzeby Szpitala Ujazdowskiego. Przeprowadzone tutaj prace adaptacyjne  
wg projektu japońskiego architekta Tadashiego Kawamaty, mają stworzyć przestrzeń dla wszelkiego rodzaju aktywności twórczej. 

Ile schodków prowadzi do cysterny?  

PK 14 
Projekt „Ławy” autorstwa amerykańskiej artystki Jenny Holzer z wykutymi kilkudziesięcioma tekstami z cyklu „Truizmy”  
i „Teksty o przetrwaniu”. Praca jest zaczątkiem „Ogrodu rzeźby”, który ma powstać wokół Zamku Ujazdowskiego. 

Co wzbogaca?  

PK 15 
Pomnik płk prof. dr med. Edwarda Lotha (1884-1944), światowej sławy uczonego, w powstaniu warszawskim Szefa 
Sanitarnego Mokotowa. 

Kogo szkolił w powołanym przez siebie zakładzie?  

PK 16 
Ujazdów – najstarszy teren Warszawy prawem chroniony. Od 1262 r. gród książąt mazowieckich, w latach 1526-1792 
rezydencja królów polskich, a następnie szpital z losami ojczyzny związany. 

Kto ufundował kamień pamiątkowy?  

PK 17 
Klon jesionolistny – acer negundo. Jego próchniejący pień o średnicy 226 cm rozwidla się na trzy przewodniki, co grozi 
rozłamaniem. 

Na jakiej wysokości występuje rozwidlenie?  

PK 18 
Budynek dawnego pawilonu Operacyjnego Oddziału Chirurgicznego Szpitala Ujazdowskiego.  Obecnie mieszczą się w nim 
Główna Biblioteka Lekarska, Ośrodek Dokumentacji WHO oraz ma swoją siedzibę Zakon Maltański. 

Kto odbudował i pozyskał ten pawilon na bibliotekę?  

PK 19 
Skwer Stefana Kisielewskiego (1911-1991), pisarza, publicysty, kompozytora, częstego bywalca kawiarni „Rozdroże”. 

Ile tablic z jego nazwą umieszczono wokół skweru?   

 

trino.pttk.pl  

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