
  

  

    



 

  



Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (?/M/17)  

PK 1  

Chorągiew Stołeczna ZHP (jednostka terenowa w ogólnopolskich jednostkach harcerskich, 
najczęściej ma zasięg województwa) pod którą podlega Hufiec ZHP Warszawa-Wola (hufce 
są jednostkami regionalnymi działającymi w Chorągwiach, funkcjonującymi najczęściej na 
poziomie powiatowym).  

Pod jaki nr domofonu trzeba dzwonić, aby dostać się do Chorągwi?   

PK 2  
Tablica pamiątkowa: w obronie ostatniej placówki na Woli w Powstaniu Warszawskim.  

Z jakiego szczepu pochodził druh por. phm. Konrad Okolski ps. Kuba?   

PK 3  

Tablica upamiętniająca obrońców „twierdzy”. Znajdujący się symbol na tablicy można 
zauważyć również na harcerskich nakryciach głowy (rogatywce, berecie, kapeluszu, bądź 
furażerce). Harcerze, którzy nie złożyli jeszcze Przyrzeczenia Harcerskiego noszą ją także 
w miejscu krzyża harcerskiego. Po drugiej stronie ulicy, w szkole podstawowej nr 222 im. 
Jana Brzechwy działa 200 WGZ "Skrzaty” wraz z 200 GWDH "Leśnicy".  

Co jest narysowane na tablicy?  

PK 4  

Dawna ul. Gęsia, teren KL Warschau tzw. “Gęsiówki” - tablica upamiętniająca zdobycie  
i uwolnienie obozu koncentracyjnego dla Żydów. Zdobycie nastąpiło 5 sierpnia 1944 r. przez 
żołnierzy Batalionu “Zośka”. Niedaleko znajduje się Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana 
Tuwima, w której działa 65 WGZ "Królestwo Krasnoludków" oraz 65 WDH „Leśne Bractwo”.  

Jakie trzy znaki są umieszczone na tablicy?   

PK 5  
Głaz z tablicą rozpoczęcia walk z Niemcami podczas Powstania Warszawskiego.  

Jakie bataliony harcerskie brały udział w akcji?   

PK 6  

Pomnik Electio Viritim – pomnik upamiętniający pole elekcyjne na Woli. Zostało tutaj 
wybranych, aż 10 władców elekcyjnych. Pomnik jest też ważny dla wolskich harcerzy, w ich 
plakietce Hufca ZHP Warszawa Wola oprócz lilijki można odnaleźć kształt kolumny Electio 
Viritim.  

Co znajdowało się na miejscu pomnika Electio Viritim?  

PK 7  

Tablica upamiętniająca żołnierzy „Zośki” poległych w walkach na cmentarzu ewangelickim. 
“Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!...” cytat z pieśni skomponowanej w czasie 
Powstania Warszawskiego, w tym miejscu nabiera jeszcze większego znaczenia. Powstańcy 
Warszawscy walczyli o każdy skrawek Warszawy. Odbywały się także walki na terenie 
cmentarzy. Kilka ulic dalej znajduje się Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury, w 
której działa 100 WDH "Galaktyka" im. Emilii Plater.  

Ile lat miał najmłodszy uczestnik walk?  

PK 8  

Tutaj znajdowała się Szkoła Powszechna, w której w 1921 r. Jadwiga Zwolakowska założyła 
38 Warszawską Żeńską Drużynę Harcerek (WŻDH) im. Królowej Jadwigi. To ona 
przygotowała swoje następczynie, które założyły własne drużyny, co zapoczątkowało 
działanie Hufca ZHP Warszawa-Wola 

Jaka placówka obecnie działa w tym budynku?  

PK 9  

Przy Kościele przy ul. Chłodnej znajduje się  tablica upamiętniająca harcerzy  
z „Szarych Szeregów”. Niedaleko znajduje się Szkoła Podstawowa nr 221  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, w której działa 158 WDS 
"Róża Wiatrów".  

Kto dedykuje tablice w kościele przy ul. Chłodnej?   

 

  
 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.  

  



Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (?/M/17)  

PK 
10  

Tablica upamiętniająca Mirosława Biernackiego. Był dowódcą placówki u zbiegu ul.  
Siennej i Towarowej. Należał do Szarych Szeregów. Zmarł mając 16 lat.  Tutaj 
działają: 338 WGZ "Kolibry", 338 WDH "Orlęta" im. Orląt Lwowskich i 338 WDS "Trach".  

Jaki pseudonim nosił kpr. Mirosław Biernacki?   

PK 11 

Szkoła Podstawowa nr 387 im. „Szarych Szeregów” przy ul. Marcina Kasprzaka 1/3 mieści 
się niedaleko ulicy poświęconej Szarym Szeregom. 27 września 1939 r. Związek Harcerstwa 
Polskiego przeszedł w konspirację przyjmując kryptonim „Szarych Szeregów”. Związek ściśle 
współpracował z Komendą Główną Armii Krajowej oraz z Delegaturą Rządu Rzeczpospolitej 
Polskiej. Niedaleko znajduje się Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów, w której 
działają aż dwie jednostki: 338 WGZ „Przyjaciele Feniksa" oraz 338 WDH „Gryf” im. gen. 
Mariusza Zaruskiego.  

Jaka szkoła mieściła się w gmachu SP?  

PK 12  

Kościół pw. św. Klemensa Hofbauera. Obok jest Plac Męczenników Warszawskiej Woli, stoi 
krzyż, a na murze znajdują się liczne tablice upamiętniające zamordowanych mieszkańców 
Woli, w tym harcerzy i harcerek. 

Ile jest wypisanych harcerek na jednej z tablic na murze? 

PK 13  
Płyta pamięci harcerek drużyny im. Emilii Plater. Co roku 100 WDH „Galaktyka” pełni tam 
służbę ku pamięci harcerzy.  

Jaki numer nosiła I drużyna Emilii Plater?  

PK 14  
Na tyłach Schroniska Młodzieżowego znajduje się siedziba Hufca ZHP Warszawa–Wola.  

Ile schodków znajduje się przed wejściem do hufca ZHP Warszawa – Wola?   

PK 15 

Miejsce ciężkich walki Batalionu „Parasol”, dowódcą obrony Pałacu był: Janusz Brochwicz-
Lewiński „Gryf". Kiedy Niemcy zdobyli ulicę Wolską, Pałac został zburzony wraz z Młynem. 
Niedaleko, bo przy ul. Płockiej, znajduje się Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki 
Wawrzyńskiej, w której działają dwie jednostki: 19 WGZ „Tęczowe iskierki” oraz 19 WDH 
„Przygoda" im. Ludwika Narbutta.  

Jaki emblemat znajduje się na głazie?  

PK 16  

Naprzeciwko pomnika Poległych Niepokonanych stoi płyta poświęcona Szarym Szeregom. Co 
rok harcerze z hufca Warszawa–Wola zapalają tam znicze.  

Co czeka na poległych, pomordowanych, zaginionych, druhów i druhny?   

PK 17  

Pomnik jest usytuowany na szczycie kurhanu wyłożonego kostką brukową, pod którą 
znajdują się prochy Warszawiaków. Pomnik przedstawia dużą wyrwę w rozerwanej z 
szarych granitowych bloków barykadzie, którą zasłania półleżąca postać wojownika z tarczą 
odlaną w brązie. Konający mężczyzna własnym ciałem zasłania wyrwę w barykadzie, ma 
twarz skierowaną ku niebu, trzymana przez niego tarcza zasłania kierunek zachodni, co 
sugeruje atak ze strony Niemców. Symboliczne znaczenie ma również fakt, że mężczyzna 
nie ma miecza. Całość symbolizuje pełną poświęcenia walkę obronną ludności Warszawy. 
Jest to miejsce corocznych obchodów Powstania Warszawskiego, w którym biorą udział 
harcerze z Hufca ZHP Warszawa–Wola.  

Jaki symbol znajduje się na tarczy?  
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