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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: Dariusz Mazurek  

Kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  

Aktualność: kwiecień 2020 r. 
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                                    Na tym terenie już w XII wieku istniał polski gród Jazdów – najważniejszy na obszarze ówczesnej Warszawy. Miał on                            

                                 za zadanie chronić przeprawy przez Wisłę. Zniknął jednak w wyniku najazdu litewskiego w 1262 roku oraz walk 
                          bratobójczych w 1281 roku, w wyniku czego zadecydowano o przeniesieniu grodu na północ, gdzie dał początek Starej 

Warszawie. Żadne z dotychczas prowadzonych badań archeologicznych nie potrafiły jednak wskazać dokładnej lokalizacji Jazdowa. 
W późniejszym okresie na terenie dzisiejszego Parku Ujazdowskiego istniała wieś Ujazdów i należała do dóbr królewskich, istniała także 

niedaleko wieś Myślewice. 

Warszawa - Ujazdów 

Spacer starorzeczem Wisły 

 

4/W/20 

Długość trasy: 6,5 km 

Do potwierdzenia: 20 PK 
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W pobliżu Myślewic, królowa Bona wzniosła dla siebie drew-
nianą willę, w 1624 roku rozbudowaną w Zamek Ujazdowski, 

natomiast w 1731 roku król August II Mocny założył Drogę 
Kalwaryjską, przodka Alej Ujazdowskich. We wsi istniał 

kościół św. Anny oraz cmentarz, a jej tereny uprawne cią-

gnęły się aż po dzisiejsze Pole Mokotowskie. Wieś została 
przeniesiona w nowe miejsce około 1770 roku, kiedy to  

w wyniku pomysłu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
stworzono „Oś Stanisławowską”, a „nowa wieś” znalazła się 

na głównej osi prowadzącej od Zamku Ujazdowskiego, 
na zachód, na pola elekcyjne Woli. Wówczas ukształtował się 

istniejący do dziś w tej okolicy gwiaździstych układ placów. 
Natomiast w oparciu o istniejący od XVII wieku budynek 

pawilonu Łaźni Lubomirskiego utworzono zespół  

pałacowo-parkowy Łazienki Królewskie. Ujazdów  
otoczony został Okopami Lubomirskiego  

i w 1791 r. wszedł w granice Warszawy. 

źródło: Warszawikia 



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (4/W/20) 

PK 1 
Tablica w hołdzie harcerzom Hufca Mokotów walczącym o niepodległość ojczyzny. 

Jaki pseudonim nosił Ludwik?  

PK 2 
Jednonawowy kościół św. Stefana Króla Wyznawcy wzniesiony w latach 20. XX wieku, jako własnościowa 
kaplica szkolna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Krzyż misyjny. 

Kto prowadził pierwsze parafialne Misje Święte?  

PK 3 
Powstańcza trasa kanałowa będąca drogą łączności ze Śródmieściem Południowym.  

Gdzie dokładnie znajduje się właz prowadzący do kanału?  

PK 4 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji założone w 1886 roku. Budynek biurowy. 

Jaki napis znajduje się na korpusie zabytkowej żeliwnej studni z kołem?  

PK 5 
Wodociągi Warszawskie. Zabytkowy dom mieszkalny pracowników Stacji Pomp Rzecznych z 1932 r. 

Ile schodków prowadzi do werandy pod balkonem?  

PK 6 
Przedwojenny budynek szkolny wzniesiony w stylu wzorowanym na polskim baroku. W latach 1925-28 
powstało w Warszawie łącznie osiem takich szkół. 

Jak nazywa się firma, która wyprodukowała podnośnik dla wózka inwalidzkiego? 

PK 7 
Port Czerniakowski. Port wraz z warsztatami dla taboru żeglugi wiślanej powstał w starorzeczu Wisły w latach 
1850–1865. Do 1965 r. w porcie działała stocznia rzeczna. Wyciąg z regulaminu portu. 

Gdzie dodzwonimy się wykręcając numer podany w pozycji 5?  

PK 8 
Współczesny mural upamiętniający 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. 

Jakie słowo trafiło na transparent?  

PK 9 
Pomnik Chwała Saperom. Rzeźba przedstawiająca wbijanie przez żołnierzy pala pod budowę mostu. 

Co żołnierze maja na plecach?  

PK 10 

W tym miejscu stał dom zakupiony przez Hugo Kołłątaja, w którym w latach 1789-1792 odbywały się 
regularnie spotkania grupy polskich reformatorów społecznych nazwanych Kuźnicą Kołłątajowską.  
Po tamtych czasach pozostał fragment założenia parkowego – Kanał Piaseczyński. Pomnik Kazimierza Deyny.  

Ile korków wkręcono w podeszwę lewego buta piłkarza?  

PK 11 
Stadion CWKS Legia Warszawa. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce 7 sierpnia 2010 r. podczas meczu 
towarzyskiego Legia Warszawa - Arsenal F.C. Grupa tablic pamiątkowych. 

Ile łącznie medali zdobyli sportowcy Legii Warszawa na igrzyskach olimpijskich?  

PK 12 
Kościół Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich pw. Matki Boskiej Jerozolimskiej, przez mieszkańców stolicy 
zwany czasem warszawskim Malborkiem. 

Jak nazywają się symboliczne ramiona z „Księgi Życia Jeruzalem”?  

PK 13 
Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego wzniesiony jeszcze przed wojną, jako Dom Harcerza.  

Kto kierował  Pracownią Plastyczną, której uczestnicy wykonali graffiti?  

PK 14 
Ostrzeżenie! 

Kto przechodzi tutaj wiosną przez ulicę?  

PK 15 
Pomnik upamiętniający spotkanie papieża Jana Pawła II z rodakami na mszy św. odprawionej 9.06.1991 roku. 

Kto ufundował pomnik? 

PK 16 
Niewielki budynek pochodzący z czasów Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, tzw. ermitaż (samotnia). 

Po ile okrągłych elementów wkomponowano w kraty podłużnych okienek przy wejściu do budynku?  

PK 17 
Grupa budynków kilkunastu, akredytowanych w Polsce, przedstawicielstw dyplomatycznych m.in. Indii, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Holandii, Japonii oraz Korei Południowej. 

Jakie zwierzę towarzyszy lwom?  

PK 18 
Przedwojenny budynek  podoficerski 1 Pułku Szwoleżerów wzniesiony na rozkaz marszałka Piłsudskiego. 

Kto był wówczas Dyrektorem Głównym?  

PK 19 
Katedra św. Ducha – główna świątynia kościoła Polskokatolickiego RP mieszcząca się w budynku dawnej cerkwi. 

Jak ma na imię autor ryciny przedstawiającej ułana Beliny?  

PK 20 
Teren 10 Pułku Samochodowego. Przed wojną stacjonował tutaj 1 Dywizjon Artylerii Konnej im. Józefa Bema. 

Kto jest obecnie patronem jednostki?  

 

trino.pttk.pl  

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/. 
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