
Jurydyka Czyste istniała już w XVIII wieku na terenach należących do Karola Schultza, 

w miejscu pola bitewnego z czasów wojny północnej (1705), gdzie znajdował się dwór oraz ogrody. W 1827 roku 

osada liczyła 16 domostw oraz 223 mieszkańców, znajdowała się mniej więcej w rejonie współczesnych ulic: Kasprzaka, Karolkowej 

 i Przyokopowej. Na jej terenie znajdowały się liczne jeziorka i glinianki, od których wzięła się nazwa „Czyste” – w nich kąpali się mieszkańcy tej osady. 

Na przedłużeniu współczesnej ul. Przyokopowej, będącej drogą do folwarku Szczęśliwice, w połowie XIX wieku zaczęła się rozwijać osada „Czyste”, wkrótce rozdzielona 

 na dwie części przez linię kolei wiedeńskiej. Pod koniec XIX wieku w Czystem znajdowała się siedziba gminy, a wieś była bliskim przedmieściem Warszawy i znacznie przewyższała stopniem 

 ważności sąsiednie wsie, Wolę i Ochotę. Wraz z tymi osadami posiadłości dóbr Czyste liczyły 2110 mórg, z czego grunty w posiadaniu emfiteutycznym wynosiły 1934 mórg. Wieś znana była 

z ogrodnictwa i pod koniec XIX wieku liczyła około 8 tysięcy mieszkańców. Na terenach Czystego powstał szpital starozakonnych oraz gazownia miejska, rozwijał się przemysł. W 1916 roku 

Czyste zostało włączone w granice Warszawy. Od tego czasu nazwa Czyste stopniowo traciła na znaczeniu na rzecz Woli i Ochoty. W okresie powojennym  nazwa „Czyste” przylgnęła do południowej 

części Woli. Pomiędzy zachowanymi przedwojennymi kamieniczkami oraz zakładami przemysłowymi powstało kilka nowych fabryk oraz niewielkie osiedla mieszkaniowe. Część położona na Ochocie  

została zabudowana blokami mieszkalnymi oraz częściowo przekształcona w tereny parkowe. Ten sam proces przebiega obecnie na Czystem, gdzie dawne fabryki są wyburzane, a na ich miejscu 

                         powstają nowoczesne apartamentowce.  

Długość trasy: 4,2 km 

Do potwierdzenia: 20 PK 

8/W/20 

 

Warszawa – Wola 

Jurydyka Czyste 

Na mapie 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: wikia.org 

 

 Aktualność: czerwiec 2020 r. 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (8/W/20) 

PK 1 
Neoromański kościół św. Stanisława BM wybudowany w l. 1859-1861 wg projektu Józefa Orłowskiego. Tablica 
upamiętniająca ofiary obozu zagłady KL Warschau. 

Na podstawie czyjej książki?  

PK 2 
Teren parafii św. Stanisława BM. Pomnik Danuty Siedzikówny ps. „Inka” (1928-1946). 

Kto jest autorem popiersia?  

PK 3 
Teren parafii św. Stanisława BM. Kapliczka słupowa z figurą MB Pocieszycielki Strapionych z 1860 r. 

Jak mieli na nazwisko jej fundatorzy?  

PK 4 
Pomnik Ludwika Waryńskiego (1856-1889), działacza i ideologa polskiego ruchu socjalistycznego. 

Gdzie na emigracji spędził część swojego życia?  

PK 5 
II Osiedle Fundacyi Tanich Mieszkań im. Hipolita i Ludwiki małż. Wawelbergów z 1929 r. 

Jakie inicjały znajdują się na bramie?  

PK 6 
W latach 30. XX wieku mieszkała tutaj polska działaczka społeczna, więźniarka Pawiaka, dama Orderu Orła Białego i Orderu 
Uśmiechu. W latach 2007 i 2008 jej kandydatura została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. 

O kim mowa?  

PK 7 
Budynek przedwojennej 7-klasowej publicznej Szkoły Powszechnej z 1927 roku. 

Jak mieli na imiona architekci, którzy zaprojektowali budynek?  

PK 8 
Pomnik upamiętniający 30 zakonników i ok. 2000 mieszkańców warszawskiej Woli zamordowanych przez Niemców 
w fabryce Kirchmayera i Marczewskiego 6 sierpnia 1944 r. 

Ile lat miał najstarszy zamordowany?  

PK 9 
Dawniej gmach Polskich Zakładów Fonograficznych. Do wybuchu II wojny światowej działało tu studio nagraniowe 
oraz tłocznia płyt gramofonowych. 

Jakiej firmy płyty tłoczono tutaj w latach 1930-1935?  

PK 10 
Neoklasycystyczna willa z 1930 roku znana jako Kamienica Adama Emila Kowalskiego. Była to przyfabryczna willa 
garbarni znajdującej się dawniej w głębi posesji.  

Ile schodków prowadzi na taras?  

PK 11 
Budynek dawnej Centrali Zaopatrzenia Instytucji Ubezpieczeń Społecznych z końca lat 30. XX wieku. 

Ile jest zamurowanych okien na wskazanym na mapie odcinku wewnętrznej fasady?  

PK 12 
Mural „Słoń leśny” będący pamiątką po odkryciu na budowie stacji metra „Płocka” szczątków samicy tego zwierzęcia. 

Ile budek lęgowych dla jerzyków wisi na ścianie z muralem?  

PK 13 
Instytut Chemii Fizycznej PAN. Ogrodzenie. 

Jak nazywa się reakcja chemiczna, dzięki której żyjemy?  

PK 14 
Pomnik Marcina Kasprzaka (1860-1905), polskiego działacza robotniczego, pioniera ruchu socjalistycznego w Wielkopolsce. 

Jaka cyfra znajduje się pod literą „S”?  

PK 15 
Dom Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów z lat 1923-1930. 

Pod jakim 4-cyfrowym numerem wpisano budynek do hipoteki?  

PK 16 
Skwer z rzeźbą przedstawiającą prof. dr arch. Stefana Kuryłowicza (1949-2011), autora m.in. projektu stojącego tutaj budynku. 

Kto jest autorem odlewu?  

PK 17 

Miejsce, gdzie stała Fabryka Guzików i Tektury, uruchomiona przez Stanisława Conrada w 1924 r. W czasie okupacji jej 
właściciel ukrywał tutaj rodzinę żydowską, za co został pośmiertnie uhonorowany medalem Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. 

Ilu pracowników zatrudniała fabryka w 1938 r.?  

PK 18 

15-kondygnacyjny biurowiec Concept Tower wzniesiony na terenie dawnego kompleksu Fabryki Lampek Elektrycznych 
przemianowanego później na Philips S.A. Polskie Zakłady. 

Jakim numerem oznaczono model wartościowego odbiornika 3-lampowego, który daje więcej niż można było 
kiedykolwiek za takie pieniądze otrzymać?  

PK 19 
Kościół św. Klemensa zbudowany wg projektu Stanisława Marzyńskiego, członka i prezesa powojennej Rady 
Prymasowskiej Odbudowy Kościołów Stolicy. Nietypowa tablica ogłoszeń. 

Ile przeszklonych okienek umieszczono w dachu?  

PK 20 
Dwie tablice pamiątkowe Tchorka. Do lipca 2018 roku jedna z nich znajdowała się na szczytowej ścianie budynku 
dawnych Warszawskich Zakładów Fotochemicznych „Foton”. Informacja o miejscu pamięci narodowej. 

Na ile szacowana jest łączna liczba zamordowanych w tym miejscu Polaków?  

 

trino.pttk.pl  

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

(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/. 
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