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Weź rower i jedź nad Wisłę 
Zrób sobie rajd! 
 

szczegóły na: 
 

– 32 kilometry www.1944.pl 
– 2 przeprawy promem organizatorzy: 
 

– 60 pytań   

 www.1944.pl



 

KARTA PYTAŃ, ODPOWIEDZI I PUNKTACJA 

 

1. Jaki statek zakotwiczył w 

okolicy? (1 pkt.)  
Niszczyciel Rakietowy ORP WARSZAWA 
ZDJĘCIE A 

 

2. Reżyser z miasta nad Wisłą?  
(1 pkt.)  
Stanisław Bareja 

 

3. Który kilometr Wisły wyznacza pierwszy słupek, który mijasz na trasie? 

(1 pkt.)  
526+300 km 

 

4. Jakie łęgi?  
(1 pkt.)  
Nadrzeczne Łęgi 

 

5. O której ostatni niedzielny prom? 

(1 pkt.)  
19:50 

 

6. ... - niestrudzeni architekci?  
(1 pkt.)  
Bobry 

ZDJĘCIE B i E 

 

7. Dolina...  
(1 pkt.)  
Środkowej Wisły 

 

8. Jakiego koloru szlaki rowerowe się tu spotykają?  
(1 pkt.)  
Niebieski i czerwony 

 

9. Z którego roku kapliczka? 

(1 pkt.)  
1947 

 

10. Jaka nazwa widnieje nad Młocinami na słupku na skraju lasu?  
(1 pkt.)  

Dziwożony 

 

11. Co znajduje się na 525 km 

Wisły? (1 pkt.) 

Port Młociny  

ZDJĘCIE K 

 

12. Kto woduje tu łódź?  
(1 pkt.) 
Państwowa Straż Pożarna  



 
 
 

 

13. Nazwa jakiego Pałacu pojawia się na znaku pod 

mostem? (1 pkt.)  
Pałac Bruhla 

 

14. Dałeś/łaś radę z podjazdem? Tylko szczerze :P (bez względu na wynik punkty już masz)  
(2 pkt.)  
 

 

15. Numer dowolnej linii tramwajowej, kursującej przeprawą. 

(1 pkt.)  
2,17 

ZDJĘCIE D 

 

16. Co tu składują?  
(1 pkt.)  
Odpady paleniskowe 

 

17. 3 rzeczy z Żeraniem w 

nazwie: (2 pkt.) 

Port, Kładka, 

Elektrociepłownia 

ZDJĘCIE L 
 

18. Jaki najniższy numer po twojej stronie ogrodzenia (nie na terenie zakładu) widnieje na słupie 

podtrzymującym metalowe konstrukcje po lewej stronie?  
(1 pkt.)  
36 

 

19. Która z mew tu występujących jest największa?  
(2 pkt.)  
Mewa Siodłata 

 

20. Z której podpory wyjęto łożysko eksponowane przed wjazdem na przeprawę? 

(2 pkt.) 

Nr 6 

  
21. Jaki numer boczny ma pierwsza latarnia za znakiem drogowym znajdującym się w połowie 

przeprawy. (1 pkt.) 

1366/2/8 

 

22. Jakiej długości ścieżki biegowe są proponowane biegaczom? 
 
(2 pkt.)  

2 km i 5 km 

 

23. Nazwa 

ROD. (1 pkt.)  
Kępa Potocka 

 

24. Jak daleko stąd do Centrum Olimpijskiego?  
(1 pkt.)  
200 m



 

25. Jakie 3 dyscypliny sportowe można tu uprawiać? 

(2 pkt.)  
Tenis ziemny, golf, tenis stołowy 

ZDJĘCIE G 

 

26. Czyj bulwar się tu zaczyna?  
(1 pkt.) 
Bulwar Zbigniewa Religi 
  
27. Co przedstawia instalacja artystyczna wychodząca z ziemi? 

(1 pkt.)  
Ślizg - wąż 

 

28. Z którego roku kamień pamiątkowy?  
(1 pkt.)  

1938 

 

29. Jak nazywa się niezwykły pokaz, który można tu zobaczyć? 

(1 pkt.)  
Pokaz Multimedialny woda-światło-dźwięk 

 

30. Jak daleko stąd na Barbakan?  
(1 pkt.)  

390m 

 

31. Dokąd prowadzi brama znajdująca się przy wlocie do tunelu? 

(1 pkt.)  
Do Arkad Kubickiego/Zamku Królewskiego 

 

32. A jaka świątynia wyłania się po wyjściu z tunelu?  
(2 pkt.)  

Katedra Praska 

 

33. Jakie miasta oprócz Warszawy występują na 

bulwarze? (2 pkt.)  
Gdański, Toruń, Sandomierz, Kraków 
  
34. Nazwa promu?  
(1 pkt.)  
Wilga 

 

35. Na jakiej plaży 

jesteś? (1 pkt.)  
Plaża Rusałka 

 

36. Który kilometr Wisły jest pod mostem?  
(1 pkt.)  
513+900



 
 
 
 

 

37. Gdzie prowadzi kanał nad którym przerzucono most? 

(2 pkt.)  
Do Portu Praskiego 

 

38. Kto zajmuje barak nad brzegiem kanału?  
(1 pkt.)  
Policja 

Zdjęcie H 

 

39. Co obecnie funkcjonuje na podporze nieistniejącego mostu? 

(2 pkt.)  
Ścianka wspinaczkowa boulderingowa 

 

40. Kiedy odsłonięto pomnik?  
(1 pkt.)  

W czerwcu 1939 r. 

 

41. Kto ufundował gmach ASP? 

(1 pkt.)  
Fundacja Eugenii Kierbedziowej 

ZDJĘCIE I 

 

42. Jaki świt?  
(1 pkt.)  
Nadwiślański 

 

43. Muzeum 

Czego? (1 pkt.) 

Muzeum Azjii i 

Pacyfiku 

  
44. Jaki rynek?  
(1 pkt.)  

Rynek Solecki 

ZDJĘCIE F 

 

45. Kto zajmuje nowy gmach nad 

rzeką? (1 pkt.)  
Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 

 

46. Jaki statek tu zatonął?  
(2 pkt.) 
Bajka 
  
47. Nie CD, a...  
(1 pkt.) 
Desantu 
  
48. Kto ma tu swój ośrodek wodny?  
(1 pkt.) 
Harcerze, ZHP -  Harcerski Ośrodek Wodny Chorągwi Stołecznej 
ZDJĘCIE J  



 
 
 
 

 

49. Patron ulicy? 

(1 pkt.)  
Mariusz Zaruski 

 

50. Zakład centralny czego?  
(1 pkt.)  

Zakład Centralny Sieci Wodociągowej (MPWiK – Stacja Pomp Rzecznych) 

 

51. Siostry z zapewne wspaniałym widokiem na okolicę 

(1 pkt.)  
Nazaretanki 

 

52. Najlepszy punkt widokowy w okolicy?  
(2 pkt.)  

Kopiec Powstania Warszawskiego 

 

53. Mimo, że nazwa zachęcająca do rzeki nią nie 

dojedziesz. (1 pkt.)  
Ku Wiśle 

 

54. Co oprócz orła bez korony znajduje się na tablicy pamiątkowej na końcu ulicy?  
(1 pkt.)  

Dwa miecze 

 

55. Jaka ryba pływa w okolicy? 

(2 pkt.)  
Boleń, Różanka, Koza 

 

56. Jaki kilometr wyznacza ostatni słupek przed wjazdem na most.  
(1 pkt.)  

507+300 (jadąc od północy) 507+200 (od południa)/ 507+400 

 

57. Ile mostów widać patrząc na południe? 

(2 pkt.) 

0 

   
58. Ile tuneli rowerowych trzeba pokonać żeby przejechać na drugą stronę skrzyżowania  
(2 pkt.) 
2 
ZDJĘCIE C 
  
59. Jakie dwa nazwiska spotykają się nad 

kanałem? (2 pkt.)  
Bora-Komorowskiego i Wieniawy-Długoszewskiego 

 

60. Nazwa węzła przesiadkowego kończącego trasę.  
(1 pkt.)  
Gocław 


