
                                                                                                   Pierwsza wzmianka o miejscowości  

                                                                                                pochodzi z XIII wieku. Warka otrzymała               

                                                                                                prawa miejskie między 1284 a 1321 r.,  

                                                                                           ponieważ w roku 1321 książę Trojden I,  

                                                                         potwierdził już fakt istnienia miasta Warka. Miasto  

                                                                 rozwijało się głównie jako ośrodek produkcji piwa oraz   

                                                        dzięki handlowi. W 1478 r. książę mazowiecki Bolesław V nadał  

                                 Warce przywilej zastrzegający wyłączność dostaw tamtejszego piwa na swój  

                             dwór i sprzedaży w piwnicy warszawskiego ratusza. Przywilej ten został potwierdzony  

                            przez księcia w roku 1483. XVI wiek to okres dalszego rozkwitu miasta. O wysokim  

                            rozwoju piwowarstwa w Warce świadczy liczba piwowarów wykazana w lustracji  

                       dóbr królewskich. Wynika z niej, że w 1577 r. w Warce zamieszkiwało 30 piwowarów.  

            Dla porównania w znacznie większej Warszawie było w tym czasie 38 mistrzów piwowarskich.  

Historia Warki wiąże się z ważnymi wydarzeniami w historii Polski. To tutaj w 1656 r. hetman 

koronny Stefan Czarnecki odniósł zwycięstwo w bitwie ze Szwedami. W Warce swoje dzieciństwo 

spędził opisywany na kartach podręczników, jako „bohater dwóch narodów” polskiego i amery-

kańskiego gen. Kazimierz Pułaski. Obecnie w siedemnastowiecznym dworze na Winiarach w Warce  

 znajduje się muzeum jego imienia. Z dziejami Warki wiążą się także dramatyczne losy innego   

 bohatera. W 1797 roku przyszedł na świat w Warce Piotr Wysocki. Bohater powstania listopadowego  

     został pochowany na wareckim cmentarzu. W mieście znajduje się tablica upamiętniająca miejsce,  

    w którym stał dom zamieszkany przez Piotra Wysockiego po powrocie z zesłania, a pomnik bohatera  

     znajduje się na placu przy gminnej instytucji kultury „Dworek na Długiej”. 

      Warkę dotkliwie dotykały kolejne wojny, pożary i klęski. Miasto na zmianę przezywało kryzysy  

        i okresy prosperity. Szczęśliwie przetrwało do dzisiaj a pozostałe z różnych okresów historycznych  

         zabytki kształtują tożsamość historyczną i kulturową jego mieszkańców oraz stanowią atrakcje dla  

      odwiedzających miasto turystów. 
(Źródło: wikipedia, strona Urzędu Miasta) 

 

 

 

Na planie Warki zaznaczono punkty kontrolne (PK), 

do których zadano pytania. Odpowiedzi na pytania, 

jako potwierdzenia przebycia trasy należy dostarczyć 

do organizatora. 
Budowa trasy: Dariusz Mazurek  
Aktualizacja: październik  2016 r. 

Santa biera di Warka 

Przebywając w Polsce nuncjusz papieski Hipolit Aldobrandini, późniejszy papież Klemens VII, bardzo zasmakował  

w wareckim piwie. Po powrocie do Rzymu poważnie zachorował. Gdy na łożu boleści wyszeptał „...sancta piva di 

Polonia... sancta biera di Warka...", obecni przy nim duchowni, sądząc, że chodzi o jakąś nieznaną świętą, zaczęli się 

modlić: „Santa Piva ora pro nobis" („Święta Pivo, módl się za nami"). Chory, słysząc to, wybuchnął śmiechem.  

W rezultacie wrzód, z powodu którego cierpiał, pękł i Aldobrandini zaczął zdrowieć.  
(Źródło: wikipedia) 
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Warka – miasto z tradycjami  

2 1 

3 

5 

6 

9 

11 

10 

15 

14 
12 

18 

17 

16 

8 

20 

21 

Długość trasy: 5,1 km 
Do potwierdzenia: 22 PK 
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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. 

trino.pttk.pl        

   

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (28/M/16) 

PK 1 
Pomnik Kazimierza Pułaskiego w parku na Winiarach. 

Na ile guzików zapięty jest mundur pułkownika? 

PK 2 
Dwór Pułaskich na Winiarach zwany Białym Pałacem, siedziba muzeum historyczno-biograficznego. 

Jaki jest udźwig platformy podnośnej dla niepełnosprawnych pragnących zwiedzić Muzeum? 

PK 3 
Przydrożna kapliczka. 

Ile gwiazd znajduje się na metalowej sukience Matki Bożej? 

PK 4 
Pofranciszkański zespół klasztorny z grobami książąt mazowieckich Trojdena I, Ziemowita II oraz Danuty 
Anny – żony Janusza I. Tablica wotywna. 

Jak miał na imię major Gwardii Konnej Koronnej? 

PK 5 
Pomnik ofiar faszyzmu w Parku Saskim. 

Jakie tytuły naukowe posiadali upamiętnieni na pomniku polscy patrioci? 

PK 6 
Trzyelementowa, barokowa kapliczka słupowa zwieńczona czterospadowym daszkiem. 

Jaki znak drogowy znajduje się najbliżej kapliczki? 

PK 7 
Pierwotnie barokowy kościół farny św. Mikołaja z pocz. XVII w., wielokrotnie przebudowywany. 

Kiedy i gdzie miała miejsce pierwotna fundacja kościoła? 

PK 8 
Historyczna studnia „Dziekanka”. 

Przy czym wskazane jest wspominać kilka chwil? 

PK 9 
Błonia - Pomnik Powstańców Styczniowych upamiętniający egzekucję płk Władysława Kononowicza oraz 
dwóch jego adiutantów, przeprowadzoną 2 czerwca 1863 r. 

Z czego zespawano ramiona krzyża? 

PK 10 
Krzyż przydrożny. 

Z ilu pionowych elementów wykonano ogrodzenie krzyża? 

PK 11 
Miejsce po domu „na wójtostwie”, gdzie mieszkał i zmarł Piotr Wysocki. Drogowskaz. 

O jakim Kaliszu tutaj mowa? 

PK 12 
Przedwojenny dom mieszkalny mieszczący obecnie gabinety lekarskie. 

W którym roku wzniesiono budynek? 

PK 13 
Rynek z klasycystycznym ratuszem z 1821 roku oraz pomnikiem hetmana Stefana Czarnieckiego. 

Gdzie mieści się odlewnia, która wykonała pomnik? 

PK 14 
Figura św. Floriana. Ujęcie wody pitnej. 

Jaki model repliki zabytkowej studni tutaj stoi? 

PK 15 
Zabytkowy dom mieszkalny z I połowy XIX wieku. 

Czyje słowa zacytowano na tablicy informującej o przebudowie obiektu? 

PK 16 
Pomnik Piotra Wysockiego odsłonięty 29 listopada 2007 roku, w 150 rocznicę jego powrotu z zesłania. 

Kto wykonał odlew pomnika z brązu? 

PK 17 
Tablica pamiątkowa poświęcona honorowemu obywatelowi Warki, Stanisławowi Marciniakowi.  

Jaki wzór ma krawat założyciela i zarazem dyrektora pierwszego w Warce gimnazjum i liceum? 

PK 18 
Pomnik Lotników upamiętniający walki toczone nad miastem w 1944 roku. 

Jakie dwa lotnicze symbole umieszczono na pomniku od strony ul. Polnej? 

PK 19 
Pomnik „Warecka kotwica” - symbol „morskich tradycji” miasta. 

Kto przekazał miastu kotwicę? 

PK 20 
Obelisk upamiętniający wojnę obronną 1939 roku. 

Skąd pochodzi kamień wykorzystany przy budowie pomnika? 

PK 21 
Stary cmentarz w Warce. Grób Piotra Wysockiego. 

Jakie słowa umieszczono na płycie nagrobnej? 

PK 22 
XVIII-wieczna kapliczka słupowa stojąca przy trakcie prowadzącym do dawnego kościoła św. Anny. 

Jaki kształt ma podstawa kapliczki? 
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