


 

 
Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację  

Warszawa – Koło (6/W/17) 

PK 1 Tablica patrona ulicy Marcina Bielskiego, pisarza i historyka. 
Czyj program polityczny wyrażał pisarz? 

PK 2 
Ulica Batalionu AK „Pięść” - upamiętnia formację AK utworzoną w lipcu 1944 r. 
Z którego oddziału Kwatery Głównej AK pochodzili żołnierze z Batalionu 
„Pięść”? 

PK 3 Mural na budynku. 
Co przebija się przez chmury? 

PK 4 Wolska Placówka Edukacji Kulturalnej - Młodzieżowy Dom Kultury. 
Jakiego koloru są elementy loga MDK? 

PK 5 
Tablica MSI patrona ulicy Jana Brożka, matematyka, profesora Akademii Krakowskiej, pierwszego  
w Polsce historyka nauki. 
Jakiego systemu był propagatorem? 

PK 6 Teren kościoła św. Józefa. Krzyż misji świętych. 
W którym roku odbyła się pierwsza z misji wymienionych na krzyżu? 

PK 7 
Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP. Parafia została erygowana 31 marca 1938 r. przez kardynała 
Aleksandra Kakowskiego. 
Którą rocznicę erygowania parafii upamiętnia tablica przy wejściu? 

PK 8 Gmach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Jaki wydział się tu znajduje? 

PK 9 
Rabata na terenie Technikum Budowlanego nr 5. 
W jakim zawodzie kształcą się uczniowie, którzy zaprojektowali i wykonali 
rabatę? 

PK 10 Wolnostojący budynek, siedziba przedszkola.  
Jaki dworek na Kole? 

PK 11 Budynek o ciekawej architekturze z krzywą wieżą. Siedziba oddziału ZBoWiD-u.  
Ile kamieni wmurowano w boczna ścianę powyżej nr budynku? 

PK 12 Nowoczesne osiedle projektowane przez zespół projektowy OPA. Kto był generalnym 
wykonawcą osiedla?

PK 13 Ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, polskiej patriotki, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK. Tablica MSI.
Jaki brzmi najdłuższe słowo użyte na tablicy?

PK 14 Tablica MSI dotycząca patrona ulicy księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. 
Czym zasłużył się dla Warszawy w 1406 r.? 

PK 15 Zachowany przedwojenny budynek. 
Kogo z minionej epoki PRL przedstawia obrazek na ścianie budynku? 

PK 16 Teren Przedszkola nr 310 z oddziałami integracyjnymi. 
Ile zwierząt namalowano na ściance z tyłu terenu przedszkola? 

PK 17 Zabytkowy drewniany budynek, obecnie Karczma Soplicowo. 
Co kojarzącego się ze wsią znajduje się na dziedzińcu przed karczmą? 

PK 18 Willa należąca do dawnych właścicieli posiadłości Ulrichów. 
Ile filarów wspiera zadaszenie każdej z altan budynku? 

PK 19 
Park Ulrichów zaprojektowany jako ogród angielski, w okresie międzywojennym stał się miejscem ro-
dzinnych i towarzyskich spotkań. Warszawskie dziedzictwo rodziny ogrodników Ulrichów sięga XVIII w. 
Jakie jest imię założyciela szkółek w Górcach, którego pomnik stoi w parku? 

	
 
 

 

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 trasę TRInO. 
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