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Długość trasy: 14 km 

Do potwierdzenia: 18 PK  
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IV Turystyczno-Rekreacyjna InO 

 w 175. rocznicę Bitwy pod Olszynką Grochowską 

 

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. 

Projekt trasy i opracowanie krajoznawcze: Andrzej Kowalski 
Kreślenie mapy i oprawa graficzna: Dariusz Mazurek 

 Aktualność: grudzień 2018 r. 
Wersja 2.2 

Przebycie trasy umożliwia zdobycie Odznaki Krajoznawczej  
„Powstanie Listopadowe 1830-1831” w stopniu brązowym. 

Odznakę przyznaje referat weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej O/Praga.  

Adres:  Oddział PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera,  
Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej,  
03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 24, pokój 25.  
Dyżury w każdą środę w godzinach 16-18. 

Regulamin Odznaki: http://praga.warszawa.pttk.pl/regulaminodznak.php 
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Na mapie znajdują się 3 wycinki  

ułatwiające lokalizację PK. 

Kropka wskazuje środek wycinka. Legenda 

Około 65-tysięcznemu wojsku rosyjskiemu, które maszerowało na Warszawę zastąpiła drogę w rejonie Grochowa 40-tysięczna 
armia polska, którą dowodził gen. Józef Chłopicki. Do pierwszych starć doszło ok. godz. 10.00, 25 lutego 1831 r. Kolejne 
godziny trwała zacięta, choć jakże nierówna walka. Sytuacja zmieniała się z minuty na minutę. Walczono niemal do zmierzchu 
ostatecznie odpierając wszystkie ataki Rosjan. Bitwa wprawdzie nie przyniosła zbrojnego rozstrzygnięcia, ale taktycznie 
była zwycięstwem Polaków. Dybicz zaskoczony niezwykłą uporczywością obrony oraz stratami wśród swoich wojsk,  
nie zdecydował się zaatakować umocnień Pragi i wycofał się spod Warszawy, nie ryzykując dalszych  
strat. W bitwie życie straciło około 7 tys. żołnierzy po stronie polskiej i 10 tys. żołnierzy po stronie  
rosyjskiej. Była to najkrwawsza bitwa stoczona podczas Powstania Listopadowego.  



  

 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 

ul. Zamoyskiego 36 róg Lubelskiej
obecnego Dw. Wschodniego stacjonowała
który nie wykonał rozkazu uderzenia na 

Ile okien ma budynek rogatki

PK 2 

ul. Grochowska 365. Kościół MB 
w bitwie 25.02.1831 r. i pochowanych na przyko

W jakim kolorze wykonana jest ta tablica?

PK 3 

ul. Zbaraska 3. Szkoła podstawowa im. Powstania Listopadowego
głównym. 

Ile lat liczyła sobie szkoła w 1986 r.?

PK 4 

ul. Grochowska róg Międzyborskiej
ranny gen. F. Żymirski. 

Jak brzmi imię i nazwisko fundatora

PK 5 

ul. Grochowska róg Siennickiej
bitwy o Olszynkę Grochowską
a w pobliżu funkcjonował lazaret wojskowy.

W którą rocznicę Powstania Listopadowego 

PK 6 

ul. Dobrowoja 3-9. Okolice obecnego ronda 
Grochowskimi” - miejsce dawnych mogił powsta

Ile sosen rośnie na podwórkach tych posesji?

PK 7 
Plac Szembeka 4. Tablica Miejskiego Systemu 

W jakich latach żył gen. Piotr Szembek

PK 8 

ul. Chłopickiego 2. Kościół Najczystszego Serca Maryi 
Grochowską. We frontowej kruchcie (przedsionek)

W którą rocznicę Powstania została ufundowana

PK 9 
ul. Zaliwskiego 15. Tablica Miejskiego Systemu Informacyjnego.

Atakiem, na jaki obiekt dowodził

PK 10 

ul. Grochowska 80/82. Drewniany krzy
charakterystyczny krzyż z epoki 
z wąskim paskiem blachy na 

Jaki kolor ma wypełnienie ramion krzy

PK 11 

ul. Grochowska 64 od strony Kwatery Głównej
Według legendy był on kwater

Co obecnie mieści się w tym budynku?

PK 12 

ul. Chłopickiego 50. Krzyż
stacji PKP Olszynka Grochowska (miejsce bitwy 25.02.1831

Jaką datę umieszczono na cokole krzy

PK 13 
ul. Szeroka róg Traczy. Pomnik 

Ile słupków połączonych ła

PK 14 

ul. Traczy. Aleja Chwały. Kopiec Bohaterów Olszynki Grochowskiej.

Jakiej instytucji związanej z Powstaniem Listopadowym 
głazie pamięci narodowej

PK 15 
ul. Traczy (Wygoda). Aleja Chwały.

W którym roku odsłonięto kopiec z głazem

PK 16 

ul. Szeroka róg Rafii. Tablica informacyjna cz
To o ten lasek, zdominowany wówczas przez olch

Jaką powierzchnię zajmuje rezerwat

PK 17 
ul. Niepołomicka 26. Popiersie gen. Franciszka 

Ile wynosi suma liczb z dwóch

PK 18 
ul. Płowiecka 83 róg Mokrzyckiej

Jakie daty bitew wyryto na

Odpowiedzi należy przesłać na e

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

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Lubelskiej. Rogatka Grochowska. 25.02.1831 r. na polach obok rogatek w kierunku
Wschodniego stacjonowała jazda polska pod dowództwem gen. Tomasza Łubie

który nie wykonał rozkazu uderzenia na nieprzyjaciół wypartych z Olszynki. 

Ile okien ma budynek rogatki?  

Kościół MB Zwycięskiej. Tablica umieszczona na zach. ścianie ko
r. i pochowanych na przykościelnym cmentarzu. 

jakim kolorze wykonana jest ta tablica? 

Szkoła podstawowa im. Powstania Listopadowego. Tablica na frontowej 

Ile lat liczyła sobie szkoła w 1986 r.? 

ędzyborskiej. Krzyż, przy którym wg lokalnej tradycji zmarł 25

 i nazwisko fundatora krzyża?  

Grochowska róg Siennickiej. Pomnik Budowy Szosy Brzeskiej (z 1825 r.). 
Grochowską mieścił się sztab wojsk polskich z wodzem naczelnym gen. Michałem Radziwiłłem

lazaret wojskowy. 

 Powstania Listopadowego na cokole umieszczono tablicę

Okolice obecnego ronda Wiatraczna to dawny Lasek Grochowski zwany 
miejsce dawnych mogił powstańców poległych w bitwie o Olszynk

nie na podwórkach tych posesji? 

Tablica Miejskiego Systemu Informacyjnego. 

ył gen. Piotr Szembek?  

ściół Najczystszego Serca Maryi - wotum ku czci poległych w walce o
. We frontowej kruchcie (przedsionek), po lewej stronie tablica poświę

 Powstania została ufundowana tablica?  

Tablica Miejskiego Systemu Informacyjnego. 

obiekt dowodził, w Powstaniu Listopadowym, pułkownik J.

Drewniany krzyż - dawne miejsce pochówku powstańców. Jest to ostatni na 
 z epoki Powstania. Jego górne ramiona osłonięte są blach

skim paskiem blachy na obwodzie tworząc zadaszenie.  

Jaki kolor ma wypełnienie ramion krzyża?  

Grochowska 64 od strony Kwatery Głównej. Pałac Wierzbickich (zwany również
kwaterą główną gen. Józefa Chłopickiego podczas bitwy o Olszynk

ę w tym budynku?  

Krzyż (w otoczeniu jałowca i tui). Pierwotnie stał on w miejscu, gdzie obecnie jest peron 
stacji PKP Olszynka Grochowska (miejsce bitwy 25.02.1831 r.). 

na cokole krzyża?  

Pomnik poległych w bitwie pod Grochowem. 

czonych łańcuchem otacza pomnik?  

Kopiec Bohaterów Olszynki Grochowskiej. 

zanej z Powstaniem Listopadowym jest poświęcona tablica na
narodowej? 

Aleja Chwały. Kopiec Bohaterów Olszynki Grochowskiej. 

ęto kopiec z głazem?  

Tablica informacyjna częściowego rezerwatu o charakterze krajobrazowo
asek, zdominowany wówczas przez olchę, toczył się bój. 

 zajmuje rezerwat?  

Popiersie gen. Franciszka Żymirskiego przed wejściem do budynku 

z dwóch kamiennych tablic wiszących nad popiersiem gene

ul. Płowiecka 83 róg Mokrzyckiej. Pomnik poległych w bitwie pod Wawrem. 

na głazie (podaj je)?  

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 (3/W/06) 

. 25.02.1831 r. na polach obok rogatek w kierunku 
jazda polska pod dowództwem gen. Tomasza Łubieńskiego, 

cianie kościoła ku czci poległych 

ablica na frontowej ścianie, przy wejściu 

którym wg lokalnej tradycji zmarł 25 lutego 1831 r. ciężko 

r.). Przy pomniku, w czasie 
 sztab wojsk polskich z wodzem naczelnym gen. Michałem Radziwiłłem, 

umieszczono tablicę?  

to dawny Lasek Grochowski zwany też „Choinkami 
ców poległych w bitwie o Olszynkę Grochowską. 

wotum ku czci poległych w walce o Olszynkę 
święcona poległym w bitwie. 

J. Zaliwski? 

ców. Jest to ostatni na Grochowie 
ą blachą w kształcie półkola  

zwany również Dworkiem Grochowskim).  
bitwy o Olszynkę Grochowską. 

Pierwotnie stał on w miejscu, gdzie obecnie jest peron 

tablica na zaznaczonym 

ciowego rezerwatu o charakterze krajobrazowo-historycznym. 

ciem do budynku Zespołu Szkół nr 74. 

popiersiem generała?  

lub za pomocą formularza. 

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

trino.pttk.pl 


