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Długość trasy: 9,6 km 

Do potwierdzenia: 21 PK  
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Warszawa – Wola 

 Śladami Powstania Warszawskiego  
Obwód III - Waligóra 

 

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. 

Opracowanie trasy i kreślenie mapy: Dariusz Mazurek 

Aktualność: marzec 2019 r. 

                        Przebycie trasy umożliwia zdobycie Odznaki Krajoznawczej „Śladami Powstania 
                       Warszawskiego” w stopniu brązowym pod warunkiem posiadania odznaki 
                       w stopniu popularnym. 

                            
Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych dwóch obwodów AK 
lub rejonów VIII Obwodu „Obroża”. 

Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych trzech obwodów AK 
lub rejonów VIII Obwodu „Obroża”. 

Weryfikację odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie. Szczegóły można 
znaleźć pod adresem: 

http://om.pttk.pl/weryfikat/weryfikowane-odznaki/ 

pomnik, obelisk 

krzyż 

figura religijna 

inny obiekt 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Aleja Solidarności 127. Tablica na budynku s

Ile stopni mają schody prowadz

PK 2 

ul. Chłodna 21. Kościół ś
Powstańczemu Oddziałowi Specjalnemu „Jerzyki” i ich dowódcy.

Kto jest autorem rzeźby św. Jana Kantego

PK 3 

ul. Chłodna 20. W piwnicy 
Powstania Miron Białoszewski 

Co znajduje się na wysokości 2 pi

PK 4 

Skwer u zbiegu ul. Leszno i Al. Solidarno
Powstania Warszawskiego.

Ile osób zginęło na terenie Fortu Bema? 

PK 5 

ul. Anielewicza (d. Gęsia).
żydowskiego z obozu pracy 

W rejonie jakich ulic stacjonował odwód

PK 6 
ul. Dzielna 72. Dawna fabryka Kamlera.

Ile okien ma makieta budynku fabryki

PK 7 
ul. Okopowa róg Mireckiego. 

Gdzie walczyła Grupa Radosław (szukaj na odznace)

PK 8 

ul. Karolkowa 49. Kościół 
księżom. Na dziedzińcu świą

Pod jakim adresem mieszkała 

PK 9 

ul. Karolkowa 56. Tablica upami
sanitarnego zamordowanym przez hitlerowców w rejonie szpitala 

W jakiej kwaterze powązkowskiego cmentarza pochowano druhny? 

PK 10 
ul. Młynarska 54/58. Brama Cmentarza Ewangelickiego z tablic

Stosownie do czego zmieniają

PK 11 

ul. Żytnia 42. Cmentarz Ewangelicko
batalionu AK „Parasol”, którzy na pocz

Na ilu zawiasach zamocowane s

PK 12 

ul. Młynarska róg Wolskiej. 
mieszkańców Woli. 

Jak daleko jest stąd do Rzecznika Praw Pacjenta

PK 13 

ul. Wolska 40. Obelisk upami
bronili się żołnierze z baonu „Parasol”.

Jaki numer posiada tabliczka z kodem QR 

PK 14 

Skwer im. Wandy Lurie zwanej 
zginęło 4000 Polaków, w tym 

Jakie litery znalazły się na bramie prowadz

PK 15 
ul. Górczewska róg Płockiej.

Ile wynosi obwód Głazu Powsta

PK 16 
ul. Górczewska 45. Tablica po

Jaki nienumerowy pseudonim nosił poległy tutaj 

PK 17 
ul. Górczewska 32. Miejsce masowego mordu, gdzie zgin

Jakie imiona nosiły matka i siostra (szukaj z boku kamiennej tablicy Tchorka)? 

PK 18 

ul. Wolska 76. Na frontonie ko
mieszkańców Warszawy. 

Ile krzyży maltańskich zdobi główne drzwi prowadz

PK 19 

ul. Wolska 140a. Kościół ś
i ludności cywilnej oraz zbiorowa mogiła na terenie przyko

Jaka firma wykonała termometr wisz

PK 20 
ul. Wolska róg Redutowej. 

Skąd pochodzi kamień wykorzystany do budowy pomnika?

PK 21 

Cmentarz Powstańców Warszawy 
zwłoki ekshumowane z grobów tymczasowych, w wi

Kto zaprojektował ołtarz polowy? 

Odpowiedzi należy przesłać na e

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

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Tablica na budynku sądów poświęcona żołnierzem Zgrupowaniu „Le

 schody prowadzące do tablicy?  

ściół św. Karola Boromeusza. Wewnątrz świątyni umieszczono tablic
czemu Oddziałowi Specjalnemu „Jerzyki” i ich dowódcy. 

ź św. Jana Kantego?  

W piwnicy tej historycznej kamienicy ukrywał się przed nalotami w pierwszych dniach 
Powstania Miron Białoszewski - autor „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego”.

ści 2 piętra, pod brodą starca?  

Skwer u zbiegu ul. Leszno i Al. Solidarności. Pomnik Pamięci Ludności Woli Wymordowanej w Czasie 
Powstania Warszawskiego. 

ło na terenie Fortu Bema?  

ęsia). Pomnik upamiętniający wyzwolenie przez batalion „Zoś
ydowskiego z obozu pracy tzw. Gęsiówki. 

W rejonie jakich ulic stacjonował odwód?  

Dawna fabryka Kamlera. Pierwsza siedziba Komendy Głównej AK.

makieta budynku fabryki, umieszczona na planie Warszawy?  

. Okopowa róg Mireckiego. Obelisk poświęcony żołnierzom Zgrupowania „Radosław”.

Gdzie walczyła Grupa Radosław (szukaj na odznace)?  

ściół oo. Redemptorystów. Tablica na ścianie frontowej poś
świątyni kompozycja płyt zatytułowana „Męczennikom warszawskiej Woli”.

Pod jakim adresem mieszkała rodzina, upamiętniona na jednej z tablic?  

Tablica upamiętniająca mieszkańców Woli oraz płyta poświę
sanitarnego zamordowanym przez hitlerowców w rejonie szpitala św. Łazarza. 

ązkowskiego cmentarza pochowano druhny?  

Brama Cmentarza Ewangelickiego z tablicą poświęconą żołnierzom baonu AK „Pi

Stosownie do czego zmieniają się godziny otwarcia cmentarza?  

Cmentarz Ewangelicko-Reformowany. Przy katakumbach znajduje się
batalionu AK „Parasol”, którzy na początku sierpnia walczyli na tym cmentarzu. 

Na ilu zawiasach zamocowane są drzwi prowadzące do katakumb?  

ul. Młynarska róg Wolskiej. Tablica upamiętniająca poległych żołnierzy III Obwodu AK oraz

d do Rzecznika Praw Pacjenta?  

Obelisk upamiętniający dawny młyn i pałacyk Michla, gdzie w pierwszych dniach Powstania
ołnierze z baonu „Parasol”. 

Jaki numer posiada tabliczka z kodem QR Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej?

zwanej „Polską Niobe”. Jako jedyna przeżyła ona masow
ło 4000 Polaków, w tym trójka jej dzieci. 

ę na bramie prowadzącej do przejścia pod budynkiem?  

ul. Górczewska róg Płockiej. Pomnik upamiętniający zamordowanych pracowników i chorych Szpitala Wolskiego

Ile wynosi obwód Głazu Powstańczej Służby Zdrowia 1944?  

ablica poświęcona żołnierzom kompanii Narodowej Organizacji Wojskowej „Aniela”

pseudonim nosił poległy tutaj powstaniec?  

Miejsce masowego mordu, gdzie zginęło ok. 12 000 mężczyzn, kobiet i dzieci.

Jakie imiona nosiły matka i siostra (szukaj z boku kamiennej tablicy Tchorka)?  

Na frontonie kościoła św. Stanisława tablica informująca o obozie przejś

skich zdobi główne drzwi prowadzące do świątyni?  

ściół św. Wawrzyńca. Na murze tablica upamiętniająca liczne egzekucje powsta
ci cywilnej oraz zbiorowa mogiła na terenie przykościelnym. 

termometr wiszący przy wejściu do kościoła?  

 Pomnik upamiętniający alianckich lotników niosących pomoc walcz

ń wykorzystany do budowy pomnika?  

ców Warszawy i pomnik Polegli – Niepokonani. 177 mogiły zbiorowe, w których pochowano
zwłoki ekshumowane z grobów tymczasowych, w większości niezidentyfikowane.

Kto zaprojektował ołtarz polowy?  

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

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

                        

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/W/18) 

ołnierzem Zgrupowaniu „Leśnik”. 

tyni umieszczono tablicę poświęconą 

 przed nalotami w pierwszych dniach 
tnika z Powstania Warszawskiego”. 

ci Woli Wymordowanej w Czasie 

przez batalion „Zośka” ludności pochodzenia 

Pierwsza siedziba Komendy Głównej AK. 

ołnierzom Zgrupowania „Radosław”. 

poświęcona zamordowanym 
czennikom warszawskiej Woli”. 

święcona harcerkom patrolu 

żołnierzom baonu AK „Pięść”. 

Reformowany. Przy katakumbach znajduje się pomnik ku czci żołnierzy 

ołnierzy III Obwodu AK oraz zamordowanych 

cy dawny młyn i pałacyk Michla, gdzie w pierwszych dniach Powstania 

ołnierzy Armii Krajowej?  

yła ona masową egzekucję, w której 

i chorych Szpitala Wolskiego. 

ołnierzom kompanii Narodowej Organizacji Wojskowej „Aniela”. 

ężczyzn, kobiet i dzieci. 

ca o obozie przejściowym dla wysiedlanych 

ca liczne egzekucje powstańców 

cych pomoc walczącej Warszawie. 

177 mogiły zbiorowe, w których pochowano 
ci niezidentyfikowane. 

lub za pomocą formularza. 

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

trino.pttk.pl 


