Trasa składa się z 4 odcinków po 25 PK
każdy.
Odcinki 1,3,4 to przygotowana mapa na tę
imprezę.
Odcinek 2 należy pokonać korzystając z
tras TRInO z terenu Starego Miasta,
potwierdzając 25 PK.
Np..TRInO: 1/W/14, 16/W/16.

Długość odcinka: ok. 5 km
Liczba PK : 25

opr. Wojciech Drozda PInO 473

100 PK na stulecie niepodległości.
1. Cytadela Warszawska-Brama Straceń, tablica Bojowników Wolności.
Na którym miejscu od góry umieszczono nazwisko J. Piłsudskiego na tablicy?
2. Droga straceń, którą prowadzono skazańców na miejsce egzekucji na stokach cytadeli.
Ile latarni oświetla teraz tę drogę?
3. Postumenty z popiersiami więzionych tu osób.
Kogo upamiętniono na drugim postumencie od lewej?
4. Brama Bielańska.
Jaki rok widnieje na bramie?
5. Płyta pamiątkowa poświęcona żołnierzom niosącym pomoc powstańcom warszawskim.
Która to dywizja?
6. Akwedukt Cytadeli
Na ilu filarach wsparta jest ta budowla?
7. Działobitnia, miejsce gdzie stały maszty radiostacji, z której nadano depeszę o odzyskaniu niepodległości.
Ile sklepień łukowych zachowało się na zewnętrznym murze?
8. Brama wjazdowa do Dowództwa Wojsk Lądowych.
Jaki rok widnieje na bramie?
9. Muzeum Katyńskie.
Ile słupków z lampami ustawiono przy drodze dojazdowej do bramy?
10. Mur kaponiery obok wejścia?
Jakim imieniem podpisał się autor listu wyrytego na pamiątkowej tablicy?
11. Zdrój Królewski Stanisława Augusta.
Jaką datę umieszczono na obiekcie?
12. Miejsce straceń w parku im. Romualda Traugutta.
Ile czaszek znaleziono w tym miejscu?
13. Fort zewnętrznego pierścienia Cytadeli „Włodzimierz”, od 1921r. nosi nazwę Fort Legionów.
Ile wystających elementów (tzw. zębów), znajduje się w kenelażu nad bramą?
14. Kamień-Pomnik Pracy Nauczycieli, z wyrytym fragmentem cytatu wypowiedzi J. Piłsudskiego.
W którą rocznicę odzyskania niepodległości odsłonięto pomnik?
15. Rzeźby Magdaleny Abakanowicz.
Jaki tytuł nosi to dzieło?
16. Obelisk pamiątkowy Domu Polaków "Światpol" im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W którym roku odsłonięto obelisk?
17. Pomnik Williama Heerleina Lindley'a.
Z ilu długich rur składa się siedzenie ławeczki?
18. Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie.
Z ilu pierścieni składa się model polonu, trzymany w ręce przez uczoną?
19. Klasztor Sakramentek, figura św. Benedykta.
Jaka jest pierwsza litera na trzymanej przez świętego księdze?
20. Rynek Nowego Miasta.
Jakie mityczne zwierzę znajduje się na szczycie zabytkowej studni?
21. Muzeum Marii Skłodowskiej Curie, Freta 16.
Ile tablic informacyjnych znajduje się na prawo od wejścia?
22. Kościół p.w. św. Ducha.
Jaki rok znajduje się poniżej figury Matki Boskiej, na balustradzie schodów?
23. Tablica ppłk. Wacława Karłowicza na pałacu Raczyńskich.
Kto jest jej autorem?
24. Pomnik Powstania Warszawskiego.
Jakie słowa wpisano w znicz pamięci?
25. Katedra Polowa Wojska Polskiego.
Z ilu ogniw składa się łańcuch przy kotwicy?

