
 



 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację ( 15/M/22 ) 

PK 1. Zabytkowy budynek dworca PKP wzniesiony w 1934 roku w stylu modernistycznym. 

PK 2. Cmentarz żydowski założony ok. 1870 r., obecny to znikoma część tego przedwojennego. Z ok. 1500 macew 
zachowało się tylko 17, najstarsza z 1889 r. Na terenie pomnik 60 osób rozstrzelanych tu w latach 1942-44. 

PK 3. Skrzyżowanie ulic: Pomorskiej i Żółkiewskiego. Ulica Pomorska stanowi północną granicę Zalesia Miasta Lasu.  
Ten  i następne PK znajdują się już na jego obszarze. 

PK 4. Ul. Śląska 22 

PK 5. Ul. Kochanowskiego 8, willa w stylu dworkowym z 1934 r. 

PK 6. Ul. 3 Maja 21 

PK 7. Plac Wolności. Kamień poświęcony założycielom Zalesia Dolnego ustawiony w 70. rocznicę powstania 
miejscowości. (Nieopodal krzyż ustawiony w tym miejscu w 1934 roku.) 

PK 8. ul. Traugutta 5, budynek wzniesiony przez sołtysa Zalesia w 1934 r. jako dom z mieszkaniami na wynajem.  
Po wojnie mieszkali w nim lokatorzy kwaterunkowi. Na początku XXI w. był w opłakanym stanie, kupiła go  
(wraz z 11 lokatorami) pisarka Manula Kalicka i wielkim wysiłkiem odrestaurowała. 

PK 9. Ul. Moniuszki 7, willa Jast wybudowana na początku lat 30. XX w. dla Jadwigi i Stefana (porucznik WP) 
Pindelskich. Przed wojną, jako jedna z nielicznych w Zalesiu, willa miała podłączony aparat telefoniczny. 

PK 10. Ul. Kopernika 27. Mieszka tu artysta Józef Wilkoń (ilustrator, malarz, rzeźbiarz, twórca scenografii 
teatralnych).  

PK 11. Ul. Kopernika 19  

PK 12. Ul. Królowej Jadwigi 18, Dom–Muzeum Gruzińskich Oficerów Wojska Polskiego, mieszkał w nim major 
Nikoloz Matikaszwili, obecnie własność Ambasady Gruzji w Polsce. 

PK 13. Ul. Królowej Jadwigi 11, Dom „Zośki”. Drewniana willa w stylu dworkowym wybudowana przez K. Sicińskiego 
dla Haliny i Józefa Radwanów. W 1929 r. zakupiona przez Leonę (działaczka oświatowa) i Józefa (profesor, 
później rektor Politechniki Warszawskiej) Zawadzkich. Po wybuchu wojny z willi letniskowej stała się domem 
rodzinnym. Synem Zawadzkich był Tadeusz, pseudonim „Zośka”, podporucznik AK. Tu odbywały się 
konspiracyjne spotkania Rady Wychowawczej Szarych Szeregów, do której należeli m.in. Józef Zawadzki  
i Aleksander Kamiński, autor „Kamieni na szaniec” (książka powstała na podstawie relacji z akcji spisanych  
w tym miejscu za namową ojca przez Tadeusza). Na terenie posesji kamień poświęcony „Zośce” oraz 
pomnikowy dąb jego imienia. Od 2017 r. własność gminy Piaseczno. 

PK 14. Ul. Kopernika 7 (część 7a), willa  Sanoczanka, mieszkał w niej (już jako emeryt) Władysław Studziński,  
podsekretarz stanu w Prezydium Rady Ministrów II Rzeczypospolitej. Pochodził z Sanoka, stąd nazwa. 

PK 15. Ul. Anny Jagiellonki 17, willa modernistyczna z elementami dekoracyjnymi w stylu Art Deco, wybudowana  
w 1934 r. dla Marii i Mariana Hryniewickich, obecnie zasiedlona przez lokatorów komunalnych. 

PK 16. Ul. Anny Jagiellonki 13, willa Stefanówka wybudowana w 1931 r. dla Wandy i Witalisa Czarneckich. Ich syn 
Stefan, oficer AK, w czasie okupacji obsługiwał tu radiostację utrzymująca łączność telegraficzną Warszawy  
z armią i rządem na Zachodzie. Za tę działalność po wojnie został wysłany do łagrów na Syberię. Po powrocie 
był nauczycielem fizyki w Liceum im. E. Plater w Zalesiu Dolnym. Dom nadal w posiadaniu rodziny. 

PK 17. Ul. Anny Jagiellonki 12, domek w stylu zakopiańskim z Klikuszowej-Niwy k. Nowego Targu z lat 20. XX w.,  
po zakupie przez prof. Marię Grzegorzewską (twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce) przeniesiony w 1963 
roku do Zalesia na działkę podarowaną przez W. Radwana Janinie (prof. pedagogiki specjalnej) i Witoldowi 
(językoznawca, profesor UW, redaktor „Słownika języka polskiego”) Doroszewskim. Miejsce działalności 
opozycyjnej wnuczki, Urszuli Doroszewskiej, w latach 80. XX w. Od 1994 r. dom ma nowych właścicieli, 

którzy przeprowadzili w nim kapitalny remont. 

PK 18. Ul. Anny Jagiellonki 10, Siedziba (zwana też Starą Krauzówką). Drewniana willa w stylu dworkowym, jeden  
z pierwszych domów wybudowanych w Zalesiu w latach 20. XX w. przez K. Sicińskiego dla Heleny (redaktorka 
„Płomyka”, dwutygodnika dla dzieci i młodzieży) i Władysława (naczelnik Wydziału Kształcenia Nauczycieli  
w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) Radwanów. To tutaj w 1927 r. założono 
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Lasu Zalesie. W 1939 r. w willi był szpital polowy, w następnych latach H. 
Radwan razem z Ewą Krauze (żona brata ciotecznego Heleny, Wojciecha Krauzego) prowadziły tu tajne 
nauczanie. Dom był miejscem spotkań intelektualistów i działaczy konspiracyjnych (W. Radwan pełnił funkcję 
kierownika Departamentu Oświaty w Delegaturze Rządu na Kraj). Po wojnie szkoła działała jako Prywatna 
Szkoła Powszechna w Zalesiu (także w domu przy Anny Jagiellonki 7), po upaństwowieniu w 1955 r. 
przeniesiona do nowego budynku. Siedziba należała do rodziny Krauzów do 1999 r., obecnie ma nowego 
właściciela, ale niezamieszkała niszczeje. Na terenie posesji dwa pomnikowe dęby o nazwie „Szare Szeregi”.  

PK 19. Stacja Kolejki Wąskotorowej Zalesie Dolne. Zabytkowy, drewniany budynek wzniesiony w stylu zakopiańskim  
w latach 30. XX w. 
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Aby potwierdzić przebycie trasy należy za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej  
trino.pttk.pl przesłać do organizatora oznaczenia dopasowanych do PK zdjęć.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób  
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę  
na publikację na liście osób, które przebyły trasę TRInO. 
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