
Trasa składa się z 4 odcinków po 25 PK każdy. 

Odcinki 1, 3 i 4 to przygotowana przez  

organizatora mapa. Potwierdzenie przebycia tych 

odcinków polega na podaniu numeru PK  

i udzielaniu odpowiedzi na zadane  

do niego pytanie np. 76 – dąb „Bartek”. 

Odcinek 2 należy pokonać korzystając 

z istniejących tras TRInO: 1/W/14 i 16/W/16 

z terenu Starego i Nowego Miasta, 

wybierając dowolne 25 PK z tych tras.  

Potwierdzenie przebycia tego odcinka  

polega na przesłaniu do organizatora  

pytań do wybranych przez uczestnika PK  

oraz udzieleniu na nie odpowiedzi 

np. Jak miał na imię poeta? - Jan. 

Opracowanie tras: Wojciech Drozda  

Aktualność: listopad 2018 r. 

wersja 1.1 

N 



Długość odcinka: ok 2,5 km 
Liczba PK: 25 



Długość odcinka: ok 4 km 
Liczba PK: 25 



 

Odcinek 1 
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 w oknach 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. 

Co wpuścił w kanał Lindley? 

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 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? 
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Odcinek 3 
51. Akademicki kościół św. Anny. 

Pod jakim numerem wpisany jest ten kościół w rejestrze zabytków? 

52. Gmach Resursy Obywatelskiej. 

Jaki rok umieszczono na szczycie fasady budynku? 

53. Pomnik Matki Boskiej Passawskiej. 

Komu dedykowana jest ta figura? 

54. Pomnik Adama Mickiewicza. 

Jaką datę (rok) umieszczono pod słowem rodacy? 

55. Pałac Wesslów, Poczta Saska. 

Jakie inicjały umieszczono na szczycie budynku? 

56. Pałac prezydencki, pamiątkowa tablica. 

Gdzie 5 sierpnia 1915 roku stanął na warcie żołnierz polski? 

57. Galeria Kordegarda. 

Na czym wspiera głowę jedna z figurek na szczycie budynku? 

58. Pomnik Józefa Piłsudskiego. 

Jakie litery umieszczono na tarczach pod orzełkami na cokole pomnika? 

59. Budynek Dowództwa Garnizonu Warszawa. 

Ile cyfr umieszczono na pamiątkowej tablicy poświęconej polskim kryptologom? 

60. Pomnik-ławeczka ks. Jana Twardowskiego. 

Z ilu słów składa się napis na ławeczce? 

61. Uniwersytet Warszawski, pomnik studenta. 

Jaki napis umieszczono na książce? 

62. Pałac Czapskich. 

Czego uczył się w tym gmachu Cyprian Kamil Norwid? 

63. Kościół Świętego Krzyża. 

Jakiego koloru są szkła w lampach nad bocznymi wejściami? 

64. Pałac Staszica, budynek Polskiej Akademii Nauk. 

Ile kolumn znajduje się na fasadzie budynku? 

65. Budynek Nowy Świat 57. 

Ilu założycieli grupy „Skamander” wymieniono na tablicy pamiątkowej? 

66. Budynek ul. Ordynacka 14. 

Ile kolumn podtrzymuje przejazd pod budynkiem? 

67. Kamienice Nowy Świat 58. 

Czyje popiersie umieszczono na fasadzie budynku? 

68. Kamienica Feliksa Bentkowskiego. 

Jakie litery umieszczono nad wejściem? 

69. Kamienica Nowy Świat 47. 

Jakie są prawdziwe imiona poety Josepha Conrada? 

70. Kamienica Nowy Świat 40. 

Jaka data widnieje na szczycie budynku? 

71. Kamienica Nowy Świat 35 

Ile kolumn jest na fasadzie budynku? 

72. Kamienica Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. 

Jaka data widnieje na tablicy pamiątkowej pod herbem? 

73. Kamienica Nowy Świat 25. 

Ile lat poeta mieszkał w tej kamienicy? 

74. Pałac Branickich. 

W którym wieku pałac był własnością Marcina Badeńskiego? 

75. Narożny budynek Nowy Świt/Al. Jerozolimskie. 

O ilu więźniach z „Pawiaka” rozstrzelanych przez Niemców informuje tablica? 

 

 

 



 

Odcinek 4 
76. Tablice poświęcone Naczelnikowi Szarych Szeregów. 

Jak miał na imię aresztowany harcmistrz? 

77. Kamienica – Juliana Fuchsa „Pod Gryfami” wzniesiona w latach 1884- 1986. 

W którym roku Anna Jakubowska założyła w tym domu Gimnazjum Żeńskie? 

78. Tablica poświęcona Kazimierzowi Leskiemu „Bradlowi”. 

Kto jest autorem pamiątkowej tablicy? 

79. Dom parafialny parafii św. Aleksandra. 

Ilu papieży mieszkało w tym domu? 

80. Gmach Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych wzniesiony w latach 1826-1827. 

Komu poświęcono pomnik po lewej stronie bramy wjazdowej? 

81. Kamienica. 

Jakie zwierzę pilnuje bramy? 

82. Pomnik Wincentego Witosa. 

Ile kwietników ustawiono na podwyższeniu wokół pomnika? 

83. Kamienica, Wiejska 21. W tym domu mieszkał i zmarł wielki aktor i reżyser Kazimierz Kamiński. 

Kto ufundował pamiątkową tablicę? 

84. Kamienica Sawickich u. Mokotowska 50, miejsce pracy i mieszkanie J. Piłsudskiego. 

W którym roku wmurowano pamiątkową tablicę? 

85. Kamień pamiątkowy w miejscu zamachu na Kutscherę. 

Jaka szkoła opiekuje się tym miejscem? 

86. Pomnik Cichociemnych Spadochroniarzy AK. 

Ile nazwisk na literę „B” umieszczono na monumencie? 

87. Pomnik Jana Ignacego Paderewskiego. 

W którym roku rzeźba została ofiarowana Warszawie? 

88. Willa Róż (Pałacyk Wielkopolskich) wzniesiona w latach 1875-1876 dla rodziny Wielkopolskich. 

W jakim celu budowany był zespół willi, do którego należał budynek? 

89. Brama wjazdowa do pałacu Sobańskich. 

Jakie zwierzę widnieje na tarczy herbowej umieszczonej po obu stronach bramy? 

90. Głaz informujący, że w tym miejscu stał dom, w którym mieszkał od 1.01.1917 r. Józef Piłsudski. 

Pod jakim numerem stał nieistniejący dom? 

91. Tablica MS – Plac na Rozdrożu. 

Jaką topograficzną genezę udokumentowaną od 1787 r. ma nazwa placu? 

92. Tablica informacyjna Parku Ujazdowskiego. 

W którym roku uroczyście otwarto park dla publiczności? 

93. Pomnik przyrody Klon Srebrzysty. 

Jaką nazwą nosi to drzewo? (informacja na szlabanie) 

94. Pomnik Romana Dmowskiego. 

Dokończ myśl: „Jestem Polakiem więc mam obowiązki…”? 

95. Pomnik Ignacego Daszyńskiego. 

Jaki kształt ma podstawa pomnika? 

96. Wejście do Ogrodu Botanicznego. 

Ilu profesorów wymieniono na głazie pamiątkowym przy wejściu do ogrodu? 

97. Pomnik Henryka Sienkiewicza. 

Jakie mają imiona darczyńcy pomnika? 

98. Szklana gablota z ostatnim samochodem marszałka J. Piłsudskiego. 

Jaki numer rejestracyjny ma eksponowany pojazd? 

99. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Jaka data (rok) znajduje się na postumencie pomnika? 

100. Belweder. 

Jakie zwierzęta na słupach strzegą bramy wjazdowej? 

Odpowiedzi nalez y przesłać  na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomoćą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oćhrony oso b fizyćznyćh w związ-
ku z przetwarzaniem danyćh osobowyćh i w sprawie swobodnego przepływu takićh danyćh  

oraz ućhylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o oćhronie danyćh, tzw. RODO), przesyłająćy wyraz a zgodę  
na publikaćję na lis ćie oso b, kto re przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/.  


