
 



 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/M/23) 

1. 
Tablica o księdzu Antonim Józefie Marylskim-Łuszczewskim, patronie ronda. 

Jak na drugie imię miała Elżbieta Czacka? 

2. 
Krzyż przy rondzie (ul. Parkowa).  

Ile krzewów rośnie wokół krzyża wewnątrz ogrodzenia? 

3. 

Klasycystyczny kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła wzniesiony w latach 1825-1832 z  fundacji właściciela Pęcic 
Antoniego Korwin-Bieńkowskiego wg projektu Jana Postawki (do niedawna uważano, że to dzieło Ch. P. Aignera).  
Na terenie przykościelnym nagrobek Mikołaja Makowskiego. 

Kto ufundował? 

4. 
Kamień upamiętniający bł. ks. Michała Woźniaka z wizerunkiem księdza i fragmentem jego wypowiedzi. 

Z czego nie schodzić do ostatniej chwili? 

5. 
Dzwonnica. Kamień węgielny pod jej budowę został poświęcony przez papieża Jana Pawła II.  

W czasie której pielgrzymki Jana Pawła II do Warszawy miało to miejsce? 

6. 
Cmentarz parafialny założony na początku XIX w. Grób młodej mężatki Radwanowej z 1845 r. z jej profilem.  
(Była córką Marcelego Tarczewskiego, właściciela majątku Komorów-Sokołów.) 

Jak miała na imię? 

7. 

Cmentarz parafialny, grób Marii i Jana Pawła Łuszczewskich herbu Korczak, dziedziców Pęcic. W obrębie ogrodzenia 
nieduże bloki kamienne z motywami roślinnymi. (W sąsiedztwie godny uwagi nagrobek z piaskowca z figurą anioła na mogile 

Leona Popławskiego herbu Jastrzębiec, ojca Marii.) 

Jakie nazwisko wyryto na jednym z bloków? 

8. 
Cmentarz parafialny, grobowiec Wandy z Kozakowskich Marylskiej, jednej z ostatnich dziedziczek Pęcic (żony Antoniego 
Eustachego Marylskiego-Łuszczewskiego herbu Ostoja oraz matki m.in. księdza Antoniego Józefa). 

Gdzie się urodziła Wanda Marylska? 

9. 
Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej dłuta Konstantego Hegla, twórcy m.in. staromiejskiej syrenki, ufundowana 
przez L. Popławskiego w 1856 r. Z tyłu niewielka tabliczka z informacją o konserwacji w 2001 r. 

Komu na chwałę?   

10. 
Dwie tablice: jedna o kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, druga z mapą gminy Michałowice. 

Ile nazw ulic i alei w Pęcicach wymieniono w spisie na mapie gminy? 

11. 
Ogrodzona kapliczka z krzyżem na szczycie i figurką Matki Boskiej we wnęce. 

Jaka data jest na cokole kapliczki? 

12. 
Brama wejściowa na teren Mauzoleum (Pomnika) Żołnierzy Armii Krajowej (obok tablica z opisem). Na niej dwa duże 
krzyże z symbolami związanymi z Powstaniem Warszawskim. 

Ile jest liści na krzyżach? 

13. 
Zbiorowa mogiła poległych i pomordowanych powstańców. To unikalne miejsce wśród polskich nekropolii, bowiem 
ofiary spoczywają w tym samym miejscu, w którym zginęły.  

Jakie dwa nazwiska wojskowych występują w napisach umieszczonych na tylnej ścianie pomnika? 

14. 
Tablica przy drodze polnej prowadzącej do cmentarza żołnierzy poległych pod Pęcicami podczas wielodniowej bitwy 
między wojskami rosyjskimi i niemieckimi w 1914 r.  

Ilu łącznie żołnierzy z obu armii na nim spoczywa? 

15. 
Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Na jego terenie zbiorowe nieopisane mogiły i tylko jeden niewielki nagrobek  
z wyrytym nazwiskiem, jest to nazwisko polskie: Ignacy Tarczyński. Nekropolię otacza betonowe ogrodzenie. 

Ile krzyży znajduje się w obrębie muru cmentarza?  

16. 
Tablice informacyjne o parku i dworze przy rondzie Orląt Pęcickich. Po przywróceniu dawnej świetności ta prywatna 
posiadłość ma być miejscem służącym społeczności lokalnej i turystom. 

Co Walczy Mężnie i Strzeże Wiernie? 

17. 
Krzyż przydrożny, ufundowany przez L. Popławskiego w 1856 r. Na kolumnie z dwóch stron wykuto napisy. 

Jaki wielokąt tworzy kolumna? 

18. 
Budynki pofolwarczne na terenie prywatnym. Warto spojrzeć na biały budynek rządcówki z 1785 r. oraz młodszą od 
niego stajnię. Przy bramie młyn z XIX w., zwany również spichlerzem, jego konstrukcja jest aktualnie zabezpieczana. 

Z jakich środków jest współfinansowane zadanie? 

19. 
Ul. Pęcicka 8. Gospodarstwo rolno-rybne. Przy bramie, na ogrodzeniu tablica o historii Stawów Pęcickich. 

Ile % areału gospodarstwa stanowi obecnie powierzchnia wody? 

20. 
Ogródki działkowe za jazem na Utracie. Niewielki, biały budynek z widocznym z daleka dużym napisem.   
(Warto zwrócić uwagę na ładny widok na staw przypałacowy i budynki pofolwarczne.) 

Jaką nazwę mają znajdujące się tu ogródki działkowe? 

21. 
Tablica o kapitanie harcmistrzu Stefanie Jaroniu Kowalskim, patronie położonego nieco dalej ronda. 

Z czyich rąk otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari? 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. 

RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej na liście osób, które przebyły trasę TRInO.       

trino.pttk.pl 


