
INDYWIDUALNY RAJD TURYSTYCZNY
„SZLAKIEM ZABYTKÓW ARCHITEKTURY OBRONNEJ W WARSZAWIE”

Warszawa jako jedno z głównych miast Polski, a później stolica kraju była miastem  
strategicznym. Dlatego też prawie od początku jej istnienia wznoszono tu budowle 
obronne.  Najstarsze  z  nich  -  średniowieczne  mury  miejskie  odbudowane  ze 
zniszczeń  ostatniej  wojny   znajdują  się  na  Starym  Mieście.  Po  Powstaniu 
Listopadowym  władze  rosyjskie  rozpoczęły  budowę  systemu  fortyfikacji,  które 
weszły  w  skład  Twierdzy  Warszawa,  natomiast  w  czasach  II  wojny  światowej  
Niemcy  wznieśli  system  umocnień  nazwany  Festung  Warshau.  Obiekty  te 
przypominają  nam  o  najtrudniejszych  latach  w  historii  Polaków.  Po  1945  roku 
zabytki  te  zajmowane były głównie przez wojsko.  Obecnie  niektóre z  fortyfikacji  
zostały  zagospodarowane  jako  obiekty  kulturalne,  rozrywkowe  lub  usługowo-
handlowe. Jednak duża grupa zabytków nie posiada odpowiedniej opieki. Obiekty 
te  są  niezagospodarowane,  w  znacznej  mierze  zdewastowane,  zaśmiecone  i  
popadające w ruinę, a o ich statusie zabytku przypomina tylko tabliczka „Obiekt  
Zabytkowy – Prawem Chroniony”.
Aby  przybliżyć  historię  oraz  walory  krajoznawcze  zabytków  budownictwa 
obronnego Warszawy Komisja Turystyki  Jaskiniowej  OM PTTK w której  zakres 
działalności wchodzi również turystyka fortyfikacyjna ogłasza: Indywidualny Rajd 
Turystyczny „Szlakiem Zabytków Architektury Obronnej w Warszawie”. Rajd jest  
częścią  cyklu  imprez  turystyczno  -  krajoznawczych  pt.  „Warszawa  Nieznana”  
organizowanych  przez Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie. 

1.Cele:

• popularyzacja historii i zabytków architektury obronnej Warszawy,
• poznanie walorów krajoznawczych architektury obronnej,
• inwentaryzacja krajoznawcza zachowanych zabytków budownictwa obronnego,
• propagowanie  różnych form  turystyki  kwalifikowanej  i  krajoznawstwa,  a  w 

szczególności wiedzy o Warszawie.



2. Organizator

Komisja Turystyki Jaskiniowej OM PTTK w Warszawie

3. Założenia:

• rajd odbywa się w terminie 1.01.2009 – 15.11.2009,
• warunkiem  zaliczenia  rajdu  jest  przesłanie  do  30.11.2009 na  adres 

organizatora  kroniki  rajdowej  potwierdzającej  poznanie  co  najmniej  10 
obiektów  z  załączonej  listy  podczas  przynajmniej  trzech  oddzielnych 
wycieczek,

• zwycięzcą  Rajdu  zostaje  ten  uczestnik,  który  zgromadzi  największą  liczbę 
punktów. 

• w  przypadku,  gdy  kilka  osób  uzyska  tą  samą  liczbę  punktów,  zwycięzca 
zostanie wyłoniony przez losowanie,

• potwierdzeniem  odbycia  wycieczki  i  zwiedzenia  obiektu  są  bilety  wstępu, 
fotografie zwykłe lub cyfrowe, odręczne rysunki.

4. Warunki uczestnictwa

a) zgłoszenia

Za zgłoszenie uznaje się przesłanie drogą korespondencyjną (tradycyjnie lub pocztą 
elektroniczną) na adres organizatora:

• imienia i nazwiska uczestnika
• potwierdzenia dokonania wpłaty wpisowego na Rajd,

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do 15.10.2009
Adres do korespondencji:
poczta tradycyjna
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
Senatorska 11
00-075 Warszawa
z dopiskiem „ARCHITEKTURA OBRONNA”
lub elektroniczna
ktj.om.pttk@o2.pl
b) opłaty

Wpisowe w wysokości 10 złotych od uczestnika należy wpłacić na konto:
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
87 1140 1010 0000 3281 2500 1002 
BRE Bank S.A. 
z dopiskiem „ARCHITEKTURA OBRONNA”

c) świadczenia

• znaczek rajdowy typu button
• odcisk pieczęci rajdowej
• certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Rajdzie



5.  Zakończenie Rajdu

Uroczyste zakończenie Rajdu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w grudniu 
2009.  Uczestnicy  zostaną  poinformowani  o  miejscu  i  godzinie  zakończenia  z  3 
tygodniowym wyprzedzeniem

6. Postanowienia końcowe:

• interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
• uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialności
• organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  wypadki  i  szkody 

materialne zaistniałe w czasie trwania rajdu.
• z  uwagi  na  bezpieczeństwo  uczestników  rajdu  zaliczane  będą  wyłącznie 

obiekty wymienione na liście stanowiącej załącznik do rajdu. 

UWAGI DO WYKAZU OBIEKTÓW

1. Muzea i in. zaznaczone tekstem pogrubionym należy obowiązkowo 
zwiedzić do zaliczenia danego obiektu.

2. Obiekty nie użytkowane należy zwiedzić wyłącznie z zewnątrz.  
3. Organizatorzy (Komisja Turystyki Jaskiniowej OM PTTK) mając na 

uwadze  bezpieczeństwo  uczestników  rajdu  spośród  wielu 
zachowanych  zabytków  architektury  obronnej  w  Warszawie 
wybrali  obiekty  zamieszczone  na powyższej  liście  i  tylko  te  będą 
zaliczane do klasyfikacji przy podsumowaniu rajdu. 

WYKAZ OBIEKTÓW

1. Koszary szyjowe Fortu VIII Służew z l. 80-tych XIX w.- obszar ograniczony: ul. 
Dolinka Służewiecka, ul. Nowoursynowska, ul. Chłapowskiego, ul. Rosoła  

2. Most  zwodzony  Fortu  Legionów  Dąbrowskiego  z  l.  80-tych  XIX  w  –  ul. 
Idzikowskiego 

3. Schrony  Fortu  Rakowiec  (Tscha-M)  z  l.  1889-92  -  na  południe  od  ul. 
Korotyńskiego, pomiędzy ulicami Sierpińskiego a Mołdawską.

4. Koszary szyjowe Fortu II Wawrzyszew z l. 80-tych XIX w – ul. Księżycowa 
5. Fort Bema (Parysów) z l. 1886-1890 - ul. Powązkowska. 
6. Działobitnia Placu Broni Drogi Ukrytej Cytadeli z  l. 1832-34 - ul. Krajewskiego 

2a 
7. Działobitnia Rawelinu Pomiędzy III I IV Bastionem Cytadeli z l. 1832-34 - al. 

Wojska Polskiego 1b 
8. Fort Sokolnickiego (Siergieja)  z l.  1849-1851 -  Park im. S.  Żeromskiego,  ul. 

Czarnieckiego 51
9. Wieża Fortu Traugutta ( Aleksieja) z l. 1849-1851 - ul. Międzyparkowa, Park 

im. Kusocińskiego
10. Koszary i  prochownie  Fortu Mokotów (M) z  l.  z  l.  80-tych XIX w -  obszar 

ograniczony ulicami: Racławicką, Balonową, Olimpijską i Płatowcową.
11. Fort IX Sadyba (Muzeum Katyńskie) z ok. 1883 - obszar zamknięty ulicami 

Morszyńską i Okrężną.
12. Fort  Legionów  (Władimira)  z  l.  1851-1853  (Podziemna  Trasa 

Turystyczna) – Park Traugutta, ul Sanguszki



13. Kaponiera  Południowa Fortu  Śliwickiego  (Jasińskiego)  z  l.  1835-1836  – ul. 
Jagiellońska 49

14. Rotunda (Magazyn Zbożowy) Twierdzy Warszawa z 1835 r. – ul. Kozielska 4a
15. Cytadela Warszawska z l. 1832-34 (Muzeum X Pawilonu ul. Skazańców 25 

lub Muzeum Wojsk Lądowych, ul. Dymińska 1)
16. Wał  międzyforteczny  z  l.  80-tych  XIX  w.  –  pomiędzy  ul.  Idzikowskiego, 

Powsińską i Witosa
17. Brama Mostowa z 1582 r., ul. Rybaki 2
18. Mury  miejskie  z  Barbakanem  i  Basztą  Marszałkowską  (XIV-XVI  w.)  –  ul. 

Nowomiejska, Podwale, Brzozowa
19. Schron obserwacyjno – wartowniczy z II wojny światowej– ul. Panieńska/ul. 

Jasińskiego
20.Schron  obserwacyjno  –  wartowniczy  z  II  wojny  światowej  –  ul.  Wybrzeże 

Kościuszkowskie, teren EC Powiśle
21. Schron Ringstand  z 1944 r.  - Ul. Nowowiejska/ ul. Sędziowskiej, po N stronie 

Nowowiejskiej
22. Schron  Ringstand   z  1944  r.  –  część  filaru  wiaduktu  kolejowego  nad  ul. 

Górczewską przy stacji PKP Warszawa – Koło
23. Największy  w  Warszawie  powojenny  schron  przeciwatomowy  (ob.  Klub 

Ground Zero) – ul. Wspólna 62
24.Gród na Starym Bródnie z II poł. X w. – ul. Malborska (Las Bródnowski)

Opracowanie i projekt graficzny: Artur Ponikiewski


