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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. 

Opracowanie trasy:  Paweł Starzyński 
 Dariusz Mazurek  

Kreślenie mapy:    Dariusz Mazurek 

Aktualność: marzec 2018 r. 
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Otwock 

 Miasto z dobrym klimatem 
1/M/18 

Długość trasy: 6,3 km 

Do potwierdzenia: 20 PK 

12 

16 

4 

17 

18 

10 

N 

Legenda 

krzyż 

figura religijna 

pomnik, obelisk 

drzewo 

inny obiekt 

                                 Otwock, jako miejscowość sanatoryjno-uzdrowiskowa, zaistniał pod koniec XIX w. dzięki budowie  
                               Kolei Nadwiślańskiej. Wtedy to - początkowo wokół dworca kolejowego, a potem także dalej - rozpoczął się na tych terenach 
                           rozwój osadnictwa. Niezwykłe walory klimatyczne sosnowych lasów i dogodne połączenie z Warszawą sprawiły, iż wkrótce  
                       zaczęły tutaj powstawać liczne sanatoria, domy letniskowe, wille... O dynamice rozwoju osady świadczy fakt, że do końca 
XIX w. wybudowano w Otwocku ponad 500 drewnianych willi w charakterystycznym stylu „Świdermajer”. 

Jednym z prekursorów działalności wypoczynkowej był Michał Elwiro Andriolli, który, osiadłszy w 1880 r. nad Świdrem, nabył 200 ha ziemi 
by wznieść na niej kilkanaście domków letniskowych, napełniając je gośćmi ze świata kultury i sztuki. Słynne festyny, koncerty a także 
organizowane przez niego spektakle teatralne odbijały się głośnym echem w warszawskiej prasie, przysparzając miastu letników i kuracjuszy.  

Osobną gałęzią rozwoju Otwocka była jego funkcja uzdrowiskowa. Suche powietrze, przesycone żywicznymi olejkami eterycznymi, nie miało sobie 
równych w leczeniu gruźlicy i innych schorzeń układu oddechowego. Szybko to dostrzeżono i już w 1917 r. na terenie Otwocka znajdowały się 
22 pensjonaty i 3 sanatoria. Wraz z rozwojem regionu rozwijała się również lokalna samorządność. W lipcu 1916 r. odbyły się pierwsze wybory 
do władz miejskich. 9 listopada 1916 r. Otwock uzyskał prawa miejskie, zaś 7 lat później - status miasta-uzdrowiska. Zatwierdzono pierwszy 
herb, zmieniony potem na obecny w 1927 r.  
                                                                                                         Szybki rozwój miasta przerwał wybuch II wojny światowej. W wyniku działań 
                                                                                                         okupanta Otwock stracił blisko 1/3 obywateli głównie pochodzenia żydowskiego, 
                                                                                                których z początku zamknięto w getcie, a następnie wywieziono do Treblinki 
                                                                                                i zgładzono. Po wojnie miasto nie odzyskało już swojego dawnego znaczenia, 
                                                                                                tracąc status uzdrowiska i stając się „sypialnią” Warszawy. 

                                                                                                                                                                   http://www.otwock.com.pl/historia 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 

ul. Orla 1. Zabytkowy budynek dworca kolejowego z
w historii PKP, pociągu elektrycznego z

Co znajduje się na przedniej szybie elektrowozu

PK 2 

ul. Orla. Figura Chrystusa d
nad bolszewikami. Jest to replika figury ustawionej przed ko

Jakiej marki są lampy podświetlaj

PK 3 
ul. Powstańców Warszawy 

Jakie imię nosi córka autora tablicy

PK 4 

ul. Wawerska 9. Budynek dworca kolejki w
Kolejka funkcjonowała do 1963 r.

Ile talerzy anten satelitarnych umieszczono na budynku od strony ul. Polnej

PK 5 
ul. Olszowa róg Podmiejskiej. 

Kto jest jego fundatorem? 

PK 6 

ul. Filtrowa 68. Budynek przedwojennej Szkoły Powszechnej nr 4 
dla uczczenia pamięci Józefa Piłsudskiego

O jakich walkach toczonych w 1944 roku wspomina mural

PK 7 

ul. Karczewska 14/16. Tablica w hołdzie nauczycielom Tajnego Nauczania 
powstania ZNP na budynku najstarszej otwockiej szkoły powszechnej.

Ile dziecięcych główek spogl

PK 8 

ul. Matejki 4. Wzniesiony w latach 20
z dwóch otwockich banków i jak dzisiaj 

Ile kamiennych kul zdobi dach przybudówki

PK 9 

ul. Karczewska 40/42. Miejsce zbiorowej egzekucji wykonanej na 20 wi
na żołnierzy niemieckich przeprowadzone w Otwocku i Józefowie w listopadzie 1943 r.

Ile ogniw ma łańcuch od strony ulicy

PK 10 

Otwocki Klub Sportowy. Powstał on w 1924 r. Przed wojn
Kazimierz Bocheński i bohater bitwy o Angli

Jaki najwyższy numer startowy nosi biegacz przedstawiony na jednej z historycznych fot

PK 11 
ul. Sportowa 3. Miejsce śmierci postrzelonego na słu

Jak miał na imię upamiętniony

PK 12 

ul. Narutowicza 2. Willa „Bermanówka“ wzniesiona w poł. XX w. dla Jakuba Bermana 
sprawującego nadzór nad Ministerstwem Bezpiecze
Brama wjazdowa.  

Jak daleko stąd do następnego punktu trasy

PK 13 
Cmentarz parafialny. Odsłoni

Kiedy natrafiono na szczątki pochowanych tutaj osób? 

PK 14 

ul. Filipowicza 9. Budynek dawnego kasyna „miejskiego”. Była to inwestycja, która miała przynie
krociowe zyski, tymczasem mimo du
w 1947 r. swoją siedzibę znalazło tutaj Liceum Ogólnokształc

Ile łącznie kinkietów oświetla tarasy budynku od strony parku

PK 15 

ul. Filipowicza róg Poniatowskiego. 
pojedynku była piękna i posaż

W którym roku postawiono obecny krzy

PK 16 
ul. Filipowicza róg Armii Krajowej

Jaka liczba znajduje się na betonowym słupku z liter

PK 17 
ul. Krucza róg Armii Krajowej. 

Skąd pochodziły zniszczone dokumenty

PK 18 

ul. Armii Krajowej 5. Ratusz miejski. Powstał on w wyniku 
pierwotnie do inż. St. Sierakowskiego.

Do powstania ilu rezerwatów przyrody (podaj jeden z nich) przyczyniła si

PK 19 

Skwer im. Szarych Szeregów
„Fredreum”, teatru amatorskiego w Polsce. 
zmarłemu w Otwocku na gruź

Z ilu liter składa się napis wyryty wewn

PK 20 

ul. Andriollego 45. Miejska biblioteka publiczna.
NKWD. Kolejnym jego użytkownikiem była Milicja Obywatelska. O mrocznej przeszło
ciężkie, metalowe drzwi z wizjerami w piwnicy.

Ile łącznie herbów Otwocka znajduje si

Odpowiedzi należy przesłać na e

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście 

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Zabytkowy budynek dworca kolejowego z 1910 r. Tablica upamiętniająca przyjazd do Otwocka
gu elektrycznego z Pruszkowa przez Warszawę.  

 na przedniej szybie elektrowozu?  

Figura Chrystusa dźwigającego krzyż – wotum dziękczynne mieszkańców Otwocka za zwyci
. Jest to replika figury ustawionej przed kościołem Św. Krzyża w Warszawie.

świetlające figurę z poziomu gruntu?  

 róg Andriollego. Tablica poświęcona najsłynniejszemu mieszka

 nosi córka autora tablicy?  

Budynek dworca kolejki wąskotorowej z 1914 r. zaadoptowany na magazyn PCK i lokale mieszkalne.
Kolejka funkcjonowała do 1963 r. 

Ile talerzy anten satelitarnych umieszczono na budynku od strony ul. Polnej?  

ul. Olszowa róg Podmiejskiej. Kamienny krzyż z 1939 r. 

  

Budynek przedwojennej Szkoły Powszechnej nr 4 tzw., „Czwórki” wzniesiony w latach 1935
ci Józefa Piłsudskiego. Od 1990 r. placówka nosi imię marszałka.

O jakich walkach toczonych w 1944 roku wspomina mural?  

Tablica w hołdzie nauczycielom Tajnego Nauczania odsłoni
na budynku najstarszej otwockiej szkoły powszechnej. 

cych główek spogląda z tablicy?  

w latach 20-tych budynek mieścił luksusowy pensjonat „Eugenia” oraz był siedzib
z dwóch otwockich banków i jak dzisiaj – Urzędu Skarbowego. 

Ile kamiennych kul zdobi dach przybudówki?  

Miejsce zbiorowej egzekucji wykonanej na 20 więźniach Pawiaka w odwecie za ataki 
ołnierzy niemieckich przeprowadzone w Otwocku i Józefowie w listopadzie 1943 r.

cuch od strony ulicy?  

Powstał on w 1924 r. Przed wojną jego członkami byli olimpijczyk z Berlina, pływak 
ski i bohater bitwy o Anglię, gen. dyw. pilot Aleksander Gabszewicz.

szy numer startowy nosi biegacz przedstawiony na jednej z historycznych fot

mierci postrzelonego na służbie policjanta.  

ętniony?  

Willa „Bermanówka“ wzniesiona w poł. XX w. dla Jakuba Bermana –
nad Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego. Obecnie siedziba Muzeum Ziemi Otwockiej

ępnego punktu trasy „Śladami PRL-u”?  

Odsłonięty 1 listopada 1990 r. Pomnik Ofiar Stalinizmu proj. Anny Szyma

ątki pochowanych tutaj osób?  

Budynek dawnego kasyna „miejskiego”. Była to inwestycja, która miała przynie
krociowe zyski, tymczasem mimo dużej popularności wśród kuracjuszy, generowała jedynie straty. Ostatecznie 

 znalazło tutaj Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego.

świetla tarasy budynku od strony parku?  

ul. Filipowicza róg Poniatowskiego. Krzyż na miejscu pojedynku, który miał miejsce 21 marca 1909 r. 
kna i posażna panna Kazia ze znanej otwockiej rodziny. 

W którym roku postawiono obecny krzyż?  

Armii Krajowej. Domek dróżnika z końca XIX w. 

ę na betonowym słupku z literą „Ł”?  

ul. Krucza róg Armii Krajowej. Głaz pamięci w miejscu śmierci dwóch żołnierzy AK. 

d pochodziły zniszczone dokumenty?  

Ratusz miejski. Powstał on w wyniku przeprowadzonej w 1928 r. 
kowskiego. Sosna z tabliczką pamiątkową. 

Do powstania ilu rezerwatów przyrody (podaj jeden z nich) przyczyniła się osoba z tabliczki

im. Szarych Szeregów. Stojący obok przedwojenny budynek jest siedzibą najstarszego, po przemyskim 
„Fredreum”, teatru amatorskiego w Polsce. Na budynku umieszczono tablicę poświęcon
zmarłemu w Otwocku na gruźlicę, której nabawił się w Oświęcimiu. Pomnik Szarych Szeregów.

 napis wyryty wewnątrz pomnika?  

Miejska biblioteka publiczna. Po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej budynek przej
ytkownikiem była Milicja Obywatelska. O mrocznej przeszłoś

kie, metalowe drzwi z wizjerami w piwnicy. 

cznie herbów Otwocka znajduje się na elewacji budynku?  

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

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO.

                        

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/M/18) 

przyjazd do Otwocka, pierwszego 

ców Otwocka za zwycięstwo  
a w Warszawie. 

cona najsłynniejszemu mieszkańcowi miasta. 

skotorowej z 1914 r. zaadoptowany na magazyn PCK i lokale mieszkalne. 

wzniesiony w latach 1935-37 
 marszałka. 

odsłonięta w setną rocznicę 

cił luksusowy pensjonat „Eugenia” oraz był siedzibą jednego  

niach Pawiaka w odwecie za ataki  
ołnierzy niemieckich przeprowadzone w Otwocku i Józefowie w listopadzie 1943 r. 

 jego członkami byli olimpijczyk z Berlina, pływak 
, gen. dyw. pilot Aleksander Gabszewicz. 

szy numer startowy nosi biegacz przedstawiony na jednej z historycznych fotografii?  

– komunistycznego ideologa 
stwa Publicznego. Obecnie siedziba Muzeum Ziemi Otwockiej. 

Anny Szymańskiej. 

Budynek dawnego kasyna „miejskiego”. Była to inwestycja, która miała przynieść miastu 
generowała jedynie straty. Ostatecznie 

skiego. 

 na miejscu pojedynku, który miał miejsce 21 marca 1909 r. Powodem 

 

przeprowadzonej w 1928 r. przebudowy willi należącej 

 osoba z tabliczki?  

 najstarszego, po przemyskim 
więconą Stefanowi Jaraczowi, 

cimiu. Pomnik Szarych Szeregów. 

Po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej budynek przejęło 
ytkownikiem była Milicja Obywatelska. O mrocznej przeszłości tego miejsca świadczą 

lub za pomocą formularza. 

osób, które przebyły TRInO. 

trino.pttk.pl 


