


 

 
Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację 

 

Warszawa - Powsin (12/W/17) 
 

PK 1 Kapliczka z 1896 r. przy ul. Waflowej. 

Ile krzewów rośnie wewnątrz ogrodzenia? 

PK 2 Kaplica na cmentarzu parafialny. 

Ile tablic pamiątkowych umieszczono na południowej ścianie kaplicy? 

PK 3 Tablica na murze cmentarza informująca o zamachu na samochód wiozący żandarmów niemieckich. 

Kto dokonał zamachu? 

PK 4 Skwer Franciszka Pieniaka – głaz z tabliczką informacyjną o patronie. 

Co miały na celu inicjowane przez niego kursy dla dorosłych? 

PK 5 Skwer Franciszka Pieniaka – głaz z informacją o dębach pamięci. 

Który z wymienionych na tablicy żył najkrócej? 

PK 6 

Cmentarz Powstańców Warszawy. Jest to pierwszy cmentarz powstańczy w Warszawie, który powstał zaraz  
po wycofaniu się Niemców z okolic Warszawy. Na cmentarzu znajdują się dwie zbiorowe mogiły poległych  
i pomordowanych żołnierzy AK oraz członków Narodowych Sił Zbrojnych z okolic Powsina i Jeziorny. 

Ilu poległych o „zwierzęcych” pseudonimach wymieniono na tablicach po obu 
stronach pomnika? 

PK 7 Pomnik Wiganda z Powsina herbu Ciołek. 

Co postać trzyma w prawej ręce? 

PK 8 

Kościół św. Elżbiety w Powsinie, jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej. W ołtarzu głównym od 
przeszło 300 lat znajduje się słynący łaskami i otaczany czcią wiernych obraz Matki Bożej Tęskniącej, zwanej 
Powsińską. Matka Boża Tęskniąca od 1753 r. zasłaniana jest obrazem Trójcy Świętej namalowanym na desce. 
Obraz odsłaniany jest podczas nabożeństw majowych i październikowych oraz w święta i uroczystości maryjne. 

Jakie daty umieszczono na płycie przed wejściem? 

PK 9 
Budynek z 1904 r. obecnie mieszczący Centrum Kultury Wilanów i Dom Pracy Twórczej w Powsinie.  
Przed budynkiem umieszczono drewniane rzeźby. 

Jaki kwiat wyrzeźbiono na oparciu ławki? 

PK 10 Krzyż z 1909 r. na rozstaju ulic Przekornej i Ptysiowej. 

W którym roku odbyła się renowacja krzyża? 

PK 11 Kapliczka z 1910 r. na skrzyżowaniu ul. Przyczółkowej i Przekornej. 

Gdzie wykonano figurę? (patrz podpis na cokole) 

PK 12 Tabliczka informacyjna ścieżki biegowo-edukacyjnej. 

Ile kcal spalisz biegnąc stąd na Plażę Wilanów? 

PK 13 
Znak informacyjny przy ścieżce prowadzącej do Stawu Powsińskiego. Staw ten (zwany także Jeziorem 
Powsińskim lub Jeziorem Torfowiskiem) to sztuczny zalew powstały ze spiętrzenia i zlewiska kanałów 
irygacyjnych okolicznych bagien znajdujących się na terenie Wilanowa. 

Jak brzmi napis na czerwonej tablicy? 

PK 14 Krzyż przydrożny przy ul. Starodawnej. 

W którym roku wzniesiono krzyż? 

PK 15 Krzyż przydrożny z 1898 r. 

Kto ufundował krzyż? 

PK 16 Tablica informacyjno-edukacyjna na skwerze przy ul. Czekoladowej. 

Co w 2011 r. ustawiono na skwerze? 
 

 
 

 

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 trasę TRInO. 
 

trino.pttk.pl 
 


