
 



 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/W/22) 

1. 

Ul. Chrobrego 7 – mural nawiązujący do historii i idei powstania osiedla Włochy, budowanego wg planu 
parcelacyjnego Franciszka Krzywdy-Polkowskiego z lat 1926–1928. Od początku różniło się ono od innych 
podwarszawskich miast-ogrodów różnorodnością zabudowy. Oprócz niskich, otoczonych zielenią domów powstały 
kamienice. W Starych Włochach dodatkowo utworzono dzielnicę przemysłową. Ważne było bowiem posiadanie nie 
tylko wygodnego domu lub mieszkania i możliwości relaksu, ale także pracy na miejscu. Obok muralu i tabliczek 
odbite na ścianie symbole i napis.  

W ramach czego zrealizowano mural? 

2. 

Ul. Popularna, główna arteria Starych Włoch, którą w latach 1932-1971 przebiegała linia Elektrycznej Kolei 
Dojazdowej (od włączenia Włoch do stolicy w 1951 r. - WKD), podróż z Dworca Głównego w Warszawie do 
przystanku przy stacji trwała 13 min. Przy Popularnej 19 – przedwojenna kamienica ze starą tabliczką adresową. 

Kto był właścicielem tego domu? 

3.  
Ul. Popularna 30. Przy wejściu tablica upamiętniająca miejsce domu, w którym mieszkali od 1986 r. do śmierci 
Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski. 

Kim byli? 

4. 
Ul. Popularna 29a - całodobowa przychodnia dla zwierząt z psem i kotem na dużym szyldzie. 

Ile chorych zwierząt czeka w kolejce przed wejściem do przychodni? 

5. 

Ul. Techników 4 – dwie tablice na budynku upamiętniające śmierć 5 oficerów 7. pp. II batalionu ZWZ „Madagaskar” 
1 lutego 1942 r. (Tablice zawierają błędy – patrz: R. Gawkowski „Tablice pamięci” dostępne na stronie Urzędu 
Dzielnicy https://wlochy.um.warszawa.pl/nasze-publikacje.) 

Jaki numer jest na tabliczce ŚZŻAK z kodem QR? 

6. 
Ul. Stawy 6 – przedwojenny dom z medalionem na ściętym narożu, na nim inicjały i data. 

Który rok? 

7. 

Ul. Stawy 5 – „Porayowy dworek” wybudowany w latach 1931-1932 dla Heleny i Hipolita Porayskich herbu Poray. 
Na ogrodzeniu tablica poświęcona gen. WP Maksymilianowi Milanowi-Kamskiemu, który mieszkał tu po powrocie 
do kraju z emigracji (jego żona Zofia Porayska-Kamska była spokrewniona z Ignacym Mościckim). 

Ile razy gen. Milan-Kamski był odznaczony Krzyżem Walecznych? 

8. 
Ul. Śląska 15 – dom z lat 1930-1935, należący wtedy do Polskich Zakładów Elektrotechnicznych „ERA”, tzw. Willa 
Właściciela (nazwy używane współcześnie: Oficerska lub Generała). 

Ile stopni mają schody prowadzące do wejścia do budynku? 

9. 
Ul. Śląska 20 – dom z zachowanym napisem z nazwą sklepu. 

Jaki to był sklep? 

10. 
Ul. Kłosia 4 – willa „Ikar” z ok. 1934 r. Tablica pamiątkowa na bocznej ścianie budynku. 

Kto w tym domu w latach 1941-1943 drukował prasę podziemną? 

11. 
Ul. Kłosia 7 – willa z 1927 r. należąca do Czesława Kłosia, na stale związanego z osiedlem Włochy, od 1966 r. 
patrona ulicy (informacje o nim zawiera tablica MSI znajdująca się na ogrodzeniu).  

Jakie skróty tytułów Czesława Kłosia są na tablicy pamiątkowej umieszczonej na fasadzie budynku? 

12. 

Ul. Kłosia 8 (d. Inżynierska). Siedziba Polskich Zakładów Elektrotechnicznych „ERA” uruchomionych w 1927 r. Firma 
wytwarzała regulatory napięcia, prądnice, elementy do min, wyłączniki olejowe i suche. Jej dyrektorem od początku 
aż do 1939 r. był Włodzimierz Wiesenberg (pełnił też funkcje prezesów: Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości 
oraz klubu sportowego „Przyszłość”). Po wojnie ERA działała jako Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych,  
w latach 60. XX w. przeniesiono je w inne miejsce. Główny gmach ERY oraz sąsiednie budynki fabryczne w latach 
2008–2013 zaadaptowano na cele mieszkaniowe. Wraz z nowymi domami dziś tworzą zamknięte, monitorowane 
osiedle. 

Jak nazywa się osiedle mieszkaniowe powstałe na terenie „ERY”? 

13. 
Ul. Stajenna 1/3 - dom wzniesiony przed 1929 r.  

Z ilu identycznych, dekoracyjnych, białych elementów składają się łącznie wszystkie 3 części balustrady balkonu? 

14. 

Ul. Cegielniana - Glinianka Podwójna. Niewielki zbiornik wodny, który razem z nazwami ulic i kilkoma opuszczonymi 
budynkami przypomina o dawnym przemysłowym przeznaczeniu tych terenów. Na przełomie XIX i XX w. była tu 
cegielnia, nieco później przy ul. Techników (dawniej Fabrycznej) powstała Walcownia Włochy, a w latach 30. XX w.  
z jej części - fabryka świec i mydła ”Polo”. Po nacjonalizacji na miejscu tych przedsiębiorstw działała Warszawska 
Fabryka Pras przekształcona potem w Fabrykę Pras Automatycznych PLASOMAT (upadla w końcu XX w.). Obecnie 
stoi tutaj nowy budynek przychodni i powstają osiedla mieszkaniowe. Nazwa Glinianka Podwójna wiąże się  
z faktem, że po drugiej stronie ulicy był kiedyś drugi staw. 

Ile ławek ustawiono wokół stawu? 

15. 
Skrzyżowanie ulic Płużańskiej i Wyrzyskiej. Kapliczka z krzyżem i datami 1915-2015. 

Na czym namalowano obraz znajdujący się w dolnej części kapliczki? 
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16. 
Ul. Wyrzyska 14 – jeden z najstarszych zachowanych domów w Starych Włochach z kapliczką we wnęce. 

Który rok wykuto pod wnęką z figurką Matki Boskiej? 

17. 
Tablica poświęcona Markowi Nowakowskiemu, włochowianinowi, pisarzowi, publicyście i scenarzyście. 

Jaki tytuł ma zbiór z 1995 r., w którym pisarz nawiązywał do okresu, gdy mieszkał we Włochach? 

18.  
Teren kościoła rzymsko-katolickiego pw. Matki Bożej Saletyńskiej (świątynia powstała w 1959 r., obecny wygląd to 
efekt rozbudowy w latach 90. XX w.). Rzeźba Matki Bożej Saletyńskiej z dwójką dzieci z  2000 r. 

Jaka data znajduje się na cokole od strony ulicy Popularnej? 

19. 
Teren Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Analematyczny zegar słoneczny.  
Nie posiada on gnomonu (wskazówki), czas odczytuje się za pomocą cienia ustawionego odpowiednio człowieka. 

Jaką cyfrę przypomina figura, znajdująca się w centralnym punkcie zegara? 

20.  

Budynek Szkoły Podstawowej. Powstał na działce ofiarowanej gminie Skorosze w 1928 r. przez Edwarda Koelichena. 
Najstarsza część pochodzi z 1932 r., kolejna z 1935, drugie skrzydło dobudowano w latach 60. XX w.  
Tablica na fasadzie przy wejściu do szkoły poświęcona jej wychowankowi, Wacławowi W. Albińskiemu.  

Jaki tytuł ma zbiór opisów okupacji niemieckiej we Włochach, którego był autorem? 

21. 

Kościół Objawienia Pańskiego, filialny, należący do parafii ewangelicko- augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. 
Wybudowany w latach 1936-1939 na działce ofiarowanej na ten cel przez ewangelicką rodzinę Koelichenów, 
spolonizowanych przedsiębiorców pochodzenia holenderskiego, właścicieli Włoch od 1844 r. do parcelacji dóbr  
w 1928 r. Tablica na frontowej ścianie wieży. 

Jaka parafia? Należy podać pierwszy wyraz z tablicy. 

22. 

Park ze Stawami Cietrzewia zajmujący powierzchnię ok. 8 ha, z czego ponad połowę stanowi lustro wody Glinianki 
Cietrzewia i Glinianki Krańcowej, pozostałości po dawnych wyrobiskach surowca na potrzeby miejscowych cegielni. 
Tablica o dokarmianiu ptaków zimą. 

Ile ptaków jest pod daszkiem karmnika? 

23. 
Park ze Stawami Cietrzewia – schody prowadzące z okalającej stawy alei Antoniego Nowakowskiego (pierwszy 
kierownik pobliskiej szkoły podstawowej) do pomostu z ławkami. 

Ile stopni w dół trzeba zejść, by dostać się na pomost? 

24. 
Plac zabaw (obok publiczna, bezpłatna toaleta). Tablica z regulaminem korzystania. 

Ile zakazów w formie rysunków jest na tablicy? 

25. 

Szklana willa z widokiem na stawy – jeden z najnowszych domów, wzniesiony przy Gliniance Krańcowej wg projektu 
Romualda Kruszewskiego, opisywany jako przykład doskonałego wykorzystania atutów lokalizacyjnych.  
Wszystkie ściany są żelbetowe, na nich oparto stropy o dużych rozpiętościach, bez dodatkowych podpór.  
Od południowego wschodu salon otwiera się dużymi przeszkleniami na zadaszony taras zwrócony w kierunku parku  
i stawów. Za ogrodzeniem niewidoczna podziemna kondygnacja i ukryty ogród (parter jest wyniesiony na wysokość 
1,5 m od pozostałego terenu). Od strony ulicy i głównego wejścia (Husarska 28 C) dom ma bardzo powściągliwą, 
płaską fasadę. 

W jakich kolorach jest willa? 

26. 
Grobla otoczona pasami trzcin. 

Jakie dwa obiekty użyteczności publicznej znajdują się na końcu grobli? 

27. 
Ul. Husarska 13/15 – budynek z 1928 r.  

Ile nazwisk osób zmarłych podczas II wojny św. umieszczono na niewielkiej tablicy na fasadzie domu? 

28. 

Ul. Milanowska 33 – najstarsza istniejąca willa włochowska. Zaczął ją wznosić w 1913 r. Henryk Dyner, budowniczy 
Walcowni Włochy. Willę po zniszczeniach w czasie I wojny św. odbudowano w 20-leciu międzywojennym. 
Nadal w posiadaniu potomków Dynera. 

Ile kolumn wspiera zadaszenie nad wejściem do budynku (od strony ul. Husarskiej)? 

 
Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej trino.pttk.pl. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27.04.2016 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 liście osób. 
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