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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/W/17) 

PK 1 
Budynek, w którym mieści się Empik. Od frontu umieszczono napis „Cały naród buduje swoją stolicę". 
Jaka data widnieje na budynku od podwórka? 

PK 2 
Rzeźby Puszkina i Mickiewicza umieszczone na budynku w 1887 r. na pamiątkę przyjaźni dwóch wielkich poetów. 
Zniszczone w 1944 r., odnowiono w 1949 r. 
Czyja postać znajduje się po prawej stronie? 

PK 3 
Kapliczka na podwórku wzniesionej w 1900 r. kamienicy Zofii Kiersnowskiej. 
Ile latarenek na jednym słupku oświetla kapliczkę? 

PK 4 Pałac Brzozowskich – neobarokowy, wzniesiony w 1882 r., odbudowany w latach 1948-1952. 
Ile okrągłych kolumn podpiera balkon nad głównym wejściem? 

PK 5 
Przejście między budynkami. 
Jakie imię widnieje nad przejściem? 

PK 6 
Centrum Społeczności Żydowskiej. Mural. 

Ile razy „HA"? 

PK 7 
Szkoła podstawowa nr 211 im. Janusza Korczaka. 
O jakie prawo dziecka walczył dr Janusz Korczak? 

PK 8 
Zabytkowy pałacyk. 

Ile postaci umieszczono na froncie budynku? 

PK 9 
Jednopiętrowa kamienica powstała w 1818-22 wg proj. Lessla dla rodziny Gajewskich. Po wojnie przebudowana  
i podwyższona o jedną kondygnację. 

Kto sfinansował na początku XXI w. jej remont? 

PK 10 
W tym domu mieszkała Janina Kłopocka, artystka grafik, autorka znaku Związku Polaków w Niemczech „Rodła". 

W jakich latach mieszkała tu artystka? 

PK 11 
Kapliczka na ścianie kamienicy. 

Jakie dwa kolory dominują w wyglądzie kapliczki? 

PK 12 
Podwórko kamienicy E. Wedla. Dwa maszty reklamowe z wizytówkami firm, mającymi tu swoją siedzibę. 

Ile tabliczek wisi na słupkach? 

PK 13 
Kamienica Emila Wedla z 1893 r. 

Jaki sklep się tu znajduje? 

PK 14 
Dom, w którym w latach 1956-2015 mieszkali Danuta Konwicka, ilustrator i jej mąż pisarz i reżyser filmowy 
Tadeusz Konwicki. 

Ile lat mieszkali tutaj razem? 

PK 15 
Pomnik Wojciecha Górskiego, patrona liceum, które znajdowało się w tym miejscu. 

Ile wynosi suma skrajnych cyfr z cokołu pomnika? 

PK 16 
Ul. K. K. Baczyńskiego, poety, żołnierza batalionu „Parasol". 

W czym wyraził okupacyjną tragedię swojego pokolenia? 

PK 17 
Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r. Głaz pamiątkowy. 

Redakcja jakiej gazety mieściła się w latach 1918-1939 przy ul. Wareckiej 7? 

PK 18 
Osiedle Kubusia Puchatka, wzniesione w latach 1949-1956. 

Ilu architektów pod kierunkiem Zygmunta Stępińskiego projektowało osiedle? 

PK 19 
Kamienica, w której w latach 1975-2002 mieszkał znany aktor i reżyser. 

Jaki pseudonim nosił sławny mieszkaniec tej kamienicy? 

PK 20 
W tym domu, w dniach bohaterskiej obrony stolicy, we wrześniu 1939 r. mieściło się dowództwo obrony stolicy. 

Czyj sztab się tutaj mieścił? 

PK 21 
Zadaszone ujęcie wody. 

Z ilu kranów można czerpać wodę? 

PK 22 
Ulica Kubusia Puchatka nie posiada żadnego numeru adresowego. Budynki po obu stronach ulicy należą do  
ul. Wareckiej. 

Ile kolumn wspiera każdą z arkad przejścia między budynkami? 

PK 23 
Ulica Kubusia Puchatka. 

Kto towarzyszy Puchatkowi na tablicy? 

PK 24 
Gmach Narodowego Banku Polskiego. Tablica poświęcona Sławomirowi Skrzypkowi, prezesowi NBP w latach 
2007-2010, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. 

Jaką funkcję pełnił S. Skrzypek w latach 2002-2005? 

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

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę  
na publikację na liście osób, które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

trino.pttk.pl 

mailto:poczta@trino.pttk.pl

