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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. 

Aktualność: maj 2020 r. 
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Warszawa – Wola 

Rowerowy Młynów 

 

7/W/20 

Długość trasy: 10 km 

Do potwierdzenia: 24 PK 
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Już od średniowiecza obszar Młynowa 

 był częścią dóbr Wielkiej Woli. Pod koniec 

XVIII w. powstał tu Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, 

 a potem kolejne cmentarze, kalwiński, luterański i żydowski. 

Wiatraki i młyny mielące zboże, mąkę oraz słód, od których osiedle 

 wzięło swoją nazwę, zaczęły pojawiać się na Młynowie w okresie rewolucji 

przemysłowej, kiedy poprowadzono tędy linię kolei warszawsko-wiedeńskiej. 

Pod koniec XIX wieku naliczono ich tutaj około 90. Ostatni z nich został rozebrany w 1916 roku. 

Tego roku osiedle, wraz z całą Wolą, zostało włączone do Warszawy. W czasie II wojny światowej większa 

część osiedla została zrównana z ziemią. Nie mniej tragiczny był los jego mieszkańców, z których bardzo wielu zginęło 

w czasie rzezi Woli na początku sierpnia 1944 roku. Po wojnie na Młynowie wybudowano osiedla mieszkaniowe, częściowo 

w socrealistycznym stylu. Obecnie Młynów, podobnie jak inne osiedla na Woli, dynamicznie się zmienia. Pojawiają się nowe bloki, 

apartamentowce i biurowce. Jednak wciąż, w powszechnej opinii, Młynów niewiele ma do zaoferowania. Jest kilka ciekawych restauracji 

i knajpek, przyciągających mieszkających tutaj warszawiaków, ale niewiele zabytków i miejsc historycznych, dlatego turyści nie trafiają 

tu często. Być może teraz to się zmieni. 

 

Opracowanie trasy  

i kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  
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 pomnik 

 fontanna 

 drzewo 

 tablica 

 inny obiekt 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (7/W/20) 

PK 1 
Budynki Wydziału Sztuki Mediów ASP zajmowane w czasie wojny przez Miejskie Zakłady Sanitarne. Miejsce to nierozerwalnie 
związane jest z działalnością Ireny Sendlerowej. 

Co umożliwiały jej wystawiane tutaj przepustki?  

PK 2 
Zespół Szkół Fototechnicznych. W swej tradycji szkoła nawiązuje do powołanej w 1929 r. Państwowej Szkoły Fotograficznej.  

Ile plansz z fotografiami tworzy wystawę plenerową?  

PK 3 
Miejsce Pamięci Narodowej. Hitlerowcy zamordowali tutaj ok. 5000 mężczyzn, kobiet i dzieci.  
Gdzie byli przetrzymywani przed śmiercią?  

PK 4 
Pomnik Wspólnego Męczeństwa Żydów i Polaków wzniesiony na zbiorowej mogile 7000 ofiar masowych egzekucji. Jest to 
jedyny tego rodzaju pomnik na świecie – stanowiący zarazem cmentarz-mauzoleum. 

Z ilu wersów składa się inskrypcja w języku hebrajskim i jidysz?  

PK 5 
Na tym terenie, w pierwszych dniach sierpnia 1944 r., grzebano poległych Powstańców. Ich szczątki ekshumowano w 1952 r. 

W jakich kwaterach Cmentarza Powstańców Warszawy ich pochowano?  

PK 6 
Punkt informacyjny MSI dla obszaru Młynów. 

Z którego roku pochodzi zdjęcie rogatki u zbiegu Wolskiej i Okopowej?  

PK 7 
Teren nieistniejącego szpitala pediatrycznego im. Karola i Marii Szlenkierów, jednego z czterech dużych szpitali miejskich na Woli.  

Kto wykonał w czynie społecznym monolit?  

PK 8 
Wybudowana w latach 1913-1914, w stylu wczesnomodernistycznym, kamienica czynszowa Tomasza Lisowskiego. 

Ile przeszklonych „wnęk balkonowych” znajduje się od podwórka kamienicy?  

PK 9 
Mur przedwojennej Fabryki Obić Papierowych i Papierów Kolorowych „Józef Franaszek S.A.”. 

Kiedy zginął właściciel fabryki?  

PK 10 
Urodzona w Warszawie polska patriotka, oficer Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej i powojennego podziemia 
antykomunistycznego, więzień polityczny w okresie stalinowskim, autorka wierszy wojennych i więziennych. 

Gdzie zdała maturę?  

PK 11 
Teren istniejącej od 1927 roku parafii św. Wojciecha. Pamiątkowy krzyż z 1974 roku. 

Skąd, poza Warszawą, pochodzili jego ofiarodawcy?  

PK 12 
Ul. Sokołowska. Marek Hłasko, który po wojnie pracował tu jako kierowca ciężarówki, opisał ulicę w utworze „Baza Sokołowska“. 

Jak nazywa się ten obiekt sanitarny?  

PK 13 
Kapliczka MB Sokołowskiej wzniesiona prawdopodobnie w drugiej połowie XIX w. (ok 1890-1900). 

Ile figurek Maryi ustawiono w kapliczce?  

PK 14 
Miasteczko Ruchu Drogowego. 

Ile znajduje się na nim przejść dla pieszych?  

PK 15 
Siedziba Instytutu Badań Edukacyjnych. W czasie Powstania Warszawskiego znajdował się tutaj szpital powstańczy. 

Komu poświęcono tablicę pamiątkową?  

PK 16 
Brama główna cmentarza ewangelicko-reformowanego. Tablica fundacyjna. 

Z którego roku pochodzi tablica?  

PK 17 
Drzewa, oznaczone tabliczkami i znajdujące się pod opieką Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Wola. 

Które z nich jest najstarsze (A, B czy C) i ile ma lat?  

PK 18 
Rzeźba powstała z pnia pozostałego po wycince chorego i zagrażającego bezpieczeństwu drzewa. 

Co bajkowa postać trzyma w dłoniach?  

PK 19 
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jama Saheba Digvijay Sinhji, indyjskiego arystokraty i dyplomaty 
znanego w Polsce dzięki hojnej pomocy udzielonej polskim dzieciom-sierotom ewakuowanym z ZSRR wraz z armią Andersa. 

Jak daleko jest stąd do Santiago de Compostela?  

PK 20 
Teren MPO. Metalowy krzyż z pamiątkową tablicą i inskrypcją: „Łaskawe dłonie Maryjo nad naszym pochyl miastem”. 

Którą rocznicę poświęcenia tak upamiętniono?  

PK 21 
Teren Pola Elekcyjnego, gdzie w latach 1575-1764 odbywały się wolne elekcje królów Polski. Fontanna. 

Z ilu dysz może tryskać woda?  

PK 22 
Budynki IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej. Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego.  

Tramwaj jakiej linii przystanął tutaj na dłużej?  

PK 23 
Pomnik w hołdzie żołnierzom Żandarmerii Wojskowej odsłonięty 23 maja 2013 r. 

Gdzie rozegrała się ostania, wspomniana na pomniku, bitwa Powstania Listopadowego?  

PK 24 
Tablice upamiętniające żołnierzy AK batalionu „Zośka” kompanii „Maciek” poległych w wypadzie na pociąg pancerny. 

Kto ufundował tablicę poświęconą Wiesławowi Braulińskiemu ps. „Borsuk”?  
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Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 
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