
 



 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (16/M/22) 

1. 
Tablica I. ścieżki edukacyjnej w Zalesiu Dolnym wytyczonej w 2007 r. (pas zieleni w pobliżu przystanku 
autobusowego Pomorska 02).  

Czego symbolem jest dąb szypułkowy? 

2. 
Ul. Czeremchowa 8-10. Pracownia i dom prof. Adama Myjaka, rzeźbiarza, byłego wieloletniego rektora 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.                                     

Co przedstawia duża rzeźba pod oszklonym zadaszeniem? 

3. 
Tablica II. ścieżki edukacyjnej, przy skrzyżowaniu ulic Czeremchowej i Dębowej. 

Co mieściło się w budynku przedszkola w czasie II wojny światowej? 

4. 

Ul. Dębowa 3, willa Jastrzębiec wybudowana w stylu modernistycznym w latach 30. XX w. dla Marii  
i Stanisława Guzowskich przez T. Czuchowskiego. Nabyta przez Skarb Państwa w 1986 r., do 2002 mieściła 
Przychodnię Przeciwgruźliczą. Od 2004 r. w posiadaniu Miry Walczykowskiej, historyczki sztuki, która 
stworzyła tu galerię i miejsce wydarzeń kulturalnych. 

Jaka Kolonia? 

5. 

Ul. Dębowa 5, willa Runo (lub Okręt w nawiązaniu do kształtu budynku). Wspaniały przykład architektury 
modernistycznej. Wzniesiona w 1933 r. jako podmiejska rezydencja  na zlecenie Teodozego Nosowicza, 
dyrektora Departamentu Morskiego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu wg projektu Borysa von 
Zinserlinga. W czasie wojny w budynku mieściła się jednostka SS, po wojnie usadowiła się w nim Służba 
Bezpieczeństwa. W obu przypadkach piwnice zamieniono w więzienie. Następnie budynek zasiedlono 
lokatorami kwaterunkowymi. W latach 1978-2000 na parterze willi funkcjonowała biblioteka miejska. 
Obecnie własność prywatna. 

Ile ozdobnych słupów z okrągłym otworem wkomponowano w ogrodzenie posesji wzdłuż ul. Dębowej? 

6. 
Tablica III. ścieżki edukacyjnej, u zbiegu ulic Dębowej, Jodłowej i Jaworowej. 

Jak się nazywa przedstawiona na jednym ze zdjęć wieloletnia roślina wiosenna? Należy podać tak, jak 
jest na tablicy – z popełnioną „literówką”. 

7. 
Tablica IV. ścieżki edukacyjnej, u zbiegu ulicy Jaworowej z aleją Kalin. (Warto obejrzeć także pomnik,  
o którym wspomniano na tablicy, znajduje się tuż obok, po prawej stronie.) 

Od czego pochodzi współczesna nazwa Zalesie Dolne? 

8. 
Ul. Cisowa 5, okrągły słup w pobliżu bramy na posesję. 

Ile znaków szlaków jest na tym słupie? 

9. 
Tablica V. ścieżki edukacyjnej przy wschodnim krańcu alei Kasztanów (w zależności od pory roku może być 
słabo widoczna, w zaroślach). 

Jaką roślinę przedstawia zdjęcie w prawym dolnym rogu tablicy? 

10. 
Potężny dąb nad rzeką, przy rozwidleniu ścieżek, ze znakiem szlaku na pniu. 

Ile budek lęgowych umieszczono w jego konarach? 

11. 
Al. Brzóz, tablice przy parkingu, w tym jedna Koła nr 17 Polskiego Związku Wędkarskiego.  

Jaki jest wymiar ochronny lina? 

12. 
Jaz na rzece Jeziorce.  

W jakiej odległości od jazu można łowić ryby? 

13. 
Półwysep widokowy ze stołami i ławami. 

Jaki punkt wodny? 

14. 
Miejsce piknikowe po południowej stronie mostku ze stołami, ławami i tablicami informacyjnymi. 

Z czego wynika duża atrakcyjność doliny rzeki Jeziorki? 

15. 
Miejsce piknikowe po północnej stronie mostku ze stołami, ławami i tablicami informacyjnymi. 

Jakie dwa rodzaje muraw dokładniej opisano na jednej z tablic? 

16. 
Miejsca na ogniska z wiatą, ławami, stołami, koszami na śmieci i kilkoma tablicami informacyjnymi.  
Tablica „Bór sosnowy”. 

Jaki chrobotek? 

17. 
Al. Brzóz 30, kapliczka z figurą Matki Boskiej przy ogrodzeniu, w rogu posesji. 

W którym roku powstała kapliczka? 

18. 
Ul. Głogowa 19 

Ile okien mansardowych ma budynek od strony ulicy Głogowej? (Okno mansardowe to pionowe okno 
wystające ponad powierzchnię pochyłego dachu, przykryte własnym dachem.) 
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19. 

Al. Brzóz 26, Zespół Szkół nr 2 im. E. Plater w Piasecznie, w tym reaktywowane Liceum Ogólnokształcące, 
zwane „Platerówką”. Tablica przy bramie na teren placówki. 

Kiedy w Zalesiu Dolnym powstała letnia siedziba Państwowego Gimnazjum i Liceum im. E. Plater  
w Warszawie? 

20. 
Al. Brzóz 22, w głębi posesji dom przypominający zamek. 

Jaki związek ma tu swoją siedzibę? 

21. 

Al. Brzóz 9, drewniana willa Harenda, wybudowana w stylu dworkowym w 1931 r. dla Józefa i Wiktorii 
Ciarów oraz Józefa i Anny Wrocławskich. Dom ma oszkloną werandę i ściany szalowane poziomymi  
deskami w kolorze ochry, jest otoczony ogrodem kwiatowym i lasem. 

Jakim kolorem pomalowano zakończenie szczytu i niektóre z belek i desek? 

22. Al. Kasztanów 12, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze („Krauzówka”), placówka z tradycjami 
sięgającymi okresu II wojny światowej, w tym budynku od 1955 r. Jej patronką jest legenda zalesiańskiej 
oświaty, twórczyni szkoły i pierwsza dyrektorka. 

Na ile części podzielone jest owalne okienko w szczycie budynku nad wejściem? 

23. Ul. Bukowa10. 

Ile głów lwów umieszczono na słupach przy furtce i bramie do posesji? 

24. Ul. Modrzewiowa 7, willa Halusin (nazwa od imienia właścicielki, Haliny Radwan). Dom w stylu  
dworkowym zaprojektował K. Siciński (m.in. autor projektów dwóch innych obiektów w Zalesiu Dolnym: 
przy ul. Anny Jagiellonki 10 i Królowej Jadwigi 11). Mąż Haliny, Józef Radwan w okresie międzywojennym 
był Ministrem Reform Rolnych, w 1937 r. został sędzią Najwyższego Trybunału Administracyjnego, a po 
wojnie sędzią w Trybunale Ubezpieczeń Społecznych. W budynku przy Modrzewiowej 7 przez wiele lat 
mieściła się plebania miejscowego kościoła. Obecnie zamieszkuje w nim malarka Urszula Rowicka-Spinek  
z rodziną. 

Ile kolumn podtrzymuje dach nad wejściem? 

25. Ul. Modrzewiowa 2, teren przykościelny parafii pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. 
(Działkę pod budowę kościoła katolickiego w 1938 r. podarował mieszkańcom Zalesia hr. Branicki.)  
Figura Matki Boskiej. 

Kto w 1957 r. ofiarował statułę (pisownia oryginalna)?  

26. 

Teren przykościelny, popiersie kardynała Stefana Wyszyńskiego, który często bywał w Zalesiu – tu  
w domu przy skrzyżowaniu Bukowej z Modrzewiową mieszkał jego ojciec (od 1949 r. do śmierci w 1970). 
Mieszkankami Zalesia były także dwie siostry prymasa. W 1980 r. kard. Wyszyński wmurował kamień 
węgielny pod budowę obecnej świątyni. (Kamień ten poświęcił w 1979 r. podczas pielgrzymki do Polski  
Jan Paweł II.)  

W którym roku powstało popiersie? 

27.  Stylowa, drewniana dzwonnica jedenastometrowej wysokości z 1959 r., zaprojektowana przez  
W. Wasilewskiego. 

Na ilu zawiasach zawieszone są drzwiczki do dzwonnicy? 

28. Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych wybudowany w latach 1980-1986 według 
projektu studentów architektury A. Piłatowskiego i W. Szymborskiego (wykonanego pod kierunkiem   
R. Czerwińskiego). Zastąpił wcześniejszą, niewielką kaplicę. Ściana świątyni z tablicami pamiątkowymi,  
w tym z tablicą poświęconą rodzinie Zawadzkich: Leonie, Józefowi i ich synowi Tadeuszowi „Zośce”. 

Co robił Józef Zawadzki po II wojnie światowej? 

29. 
Teren przykościelny, jeden z budynków. 

Jakie warsztaty? 
 

Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej trino.pttk.pl. 
 

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. 
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