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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. 

Aktualność: kwiecień 2020 r. 

wersja 1.1 
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Warszawa - Ujazdów 

Niezupełnie peryferyjna dzielnica 

 

6/W/20 

Długość trasy: 4,2 km 

Do potwierdzenia: 21 PK 
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W XIX wieku Ujazdów był dzielnicą peryferyjną miasta, jednak Łazienki 

Królewskie były popularnym miejscem spacerów. Na północ od nich 

powstał Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, a dalej 

znajdował się teren wystawowy, na którym w 1896 r. otwarto Park 

Ujazdowski. Na jego wschodnim skraju przez cały wiek działał Szpital 

Ujazdowski. Poniżej skarpy ulokowały się liczne rosyjskie garnizony 

wojskowe. Nieznacznie zabudowywały się tereny w okolicy ulicy 

Czerniakowskiej oraz alei Szucha i ulicy Klonowej. 

Ujazdów przesadnie nie ucierpiał podczas II wojny światowej, z tego 

względu, że spory obszar wszedł w skład tzw. dzielnicy niemieckiej,  

którą ominęło powstanie warszawskie. Zniszczeniu uległy nieliczne 

budynki przy Alejach Ujazdowskich oraz zabudowania w rejonie ulic 

Czerniakowskiej i Łazienkowskiej. Mocno ucierpiały Łazienki Królewskie, 

te jednak wkrótce odtworzono. Zaraz po wojnie, przy ul. Jazdów 

wzniesiono osiedle tymczasowych domków fińskich, które dotrwały  

do dzisiaj. W latach 1971-1974 Ujazdów przecięły nowo wybudowane 

trasy szybkiego ruchu: Trasa Łazienkowska oraz Wisłostrada.  

źródło: Warszawikia 

Opracowanie trasy  

i kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  
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 Legenda 

 pomnik 

 drzewo 

 inny obiekt 



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (6/W/20) 

PK 1 
Przedwojenny gmach Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Najlepsza modernistyczna interpretacja 
klasycyzmu w architekturze polskiej. Podczas II wojny światowej siedziba gestapo. 

Jaka czterocyfrowa liczba znajduje się na przedwojennej, żółtej tabliczce? 

PK 2 
Kamienica Spółdzielni Mieszkaniowej „Proporzec” z lat 1929-31. Przykład luksusowego funkcjonalizmu lat 30. W domu tym 
przed wojną zamieszkiwał m.in. płk lekarz Stefan Mozołowski – lekarz marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Jaka jeszcze znana postać mieszkała tutaj w latach 1936-39?   

PK 3 
Pałacyk generałowej Marii Agapijew. Przed wojną mieszkał w nim, wraz z żoną Marią, Andrzej Rotwand – bankowiec i kolekcjoner 
sztuki, syn znanego finansisty i filantropa Stanisława Rotwanda – inicjatora powstania Politechniki Warszawskiej. 
Jakie inicjały i rok umieszczono na bocznej ścianie willi?  

PK 4 
Zespół budynków Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w Polsce. Pomnik św. Jana Pawła II.  

Którą rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową w ten sposób upamiętniono?  

PK 5 
Późnoklasycystyczny budynek Rogatki Mokotowskiej wzniesiony w latach 1816-18 wg proj. Jakuba Kubickiego.  

Czyje głowy wystają ze ściany po obu stronach drzwi?  

PK 6 
Kamienica kupca Józefa Wildera, w której prowadził on sklep kolonialny. Miejsce urodzin K.K. Baczyńskiego. 

Kto był jej budowniczym?   

PK 7 
Powstała w latach 1913-14 kamienica R. Gessnera. Portal bramny z wkomponowanym numerem hipotecznym.  

Jaki to numer?  

PK 8 
Ministerstwo Obrony Narodowej. Przedwojenna rezydencja marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. 

Ile masztów flagowych stoi na dziedzińcu rezydencji?  

PK 9 
Zespół budynków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wzniesiono je na początku XX w. W okresie międzywojennym 
użytkowane były przez Szkołę Podchorążych Piechoty i Główny Inspektorat Sił Zbrojnych. Kamień węgielny. 

Kogo lub co będzie upamiętniał pomnik?  

PK 10 
Założony w 1818 r. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz budynek obserwatorium astronomicznego z 1825 r. 

Do jakiego działu Ogrodu kieruje niebieska tabliczka z balonem?  

PK 11 
Odsłonięty w 2019 roku pomnik Wojciecha Korfantego (1873-1939) – śląskiego polityka związanego z chrześcijańską 
demokracją, jednego z ojców niepodległej Polski. 

Na ile guzików zapięta jest kamizelka?  

PK 12 
Łazienki Królewskie – źródło północne. Woda wypływa z marmurowej maski lwa do kamiennej wanny, w której pojono konie. 

W którym roku Restaurata?  

PK 13 
Zamek Ujazdowski. Wzniesiony przez Zygmunta III, od 1794 roku aż do 1944 pełnił funkcje lazaretu, a później szpitala.  

Jak nazywała się szkoła, która miała tutaj swoją siedzibę w okresie międzywojennym?  

PK 14 
Żołnierz WP, historyk medycyny, twórca polskiej bibliografii lekarskiej XIX i XX wieku. 

O kim mowa?  

PK 15 
Ten urodzony w 1891 r. powstaniec wielkopolski i śląski walczył także w powstaniu warszawskim. Całym życiem służył ojczyźnie.  

Jak miał na nazwisko ten zasłużony patriota?  

PK 16 
Zabytkowy Park Ujazdowski zaprojektowany przez Franciszka Szaniora w 1893 r. We wrześniu 1939 r. cmentarz wojenny.  

Jakie są inicjały autora mozaiki, wkomponowanej w chodnik, przy wejściu do parku ?  

PK 17 
Miejsce udanego zamachu na szefa SS i policji na okręg warszawski Franza Kutscherę. W tym miejscu 1 lutego 1944 r., przed 
rozpoczęciem akcji bojowej, stała wywiadowczyni Kedywu Anna Szarzyńska-Rewska ps. „Hanka”. 

Komu przekazała wiadomość o zbliżającym się samochodzie z hitlerowskim zbrodniarzem?  

PK 18 

Teren Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Instalacja upamiętniająca ucieczkę blisko 6000 obywateli NRD, którzy jesienią 
1989 r. znaleźli schronienie w Ambasadzie RFN na Saskiej Kepie. W odzyskaniu wolności uciekinierom pomógl polski rząd  
Tadeusza Mazowieckiego. 

Jak brzmią imiona autorów instalacji?  

PK 19 

Dom Oficerski wzniesiony w stylu narodowym typowym dla lat 20. XX w. Łączy on cechy pałacu w wyglądzie zewnętrznym  
z praktycznym układem wewnętrznym. Wybudowany w 1923 r. z przeznaczeniem na mieszkania dla pracowników Szpitala 
Ujazdowskiego. Po wojnie przebudowany, zatracił część cech pierwotnego stylu. 

Kadry jakiego Centrum zamieszkały w nim po 1928 roku?  

PK 20 
Park Tadeusza Mazowieckiego. Aleja imienia tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Grupa trzech jabłoni 
posadzonych w 2017 roku. 

Z okazji jakich wyborów je posadzono?  

PK 21 
Kamień upamiętniający Stanisława Sedlaczka – harcmistrza RP, wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela tajnego 
harcerstwa polskiego, zamordowanego za swoją działalność w Oświęcimiu. 

W jakim duchu wychowywał młodzież?  
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