Gdynia-Orłowo
Zakątek zakochanych
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„Wiele podró ż owałem po ś wiecie, ale tak pięknego zakątka, takiego
połączenia morza, lasó w i wzgó rz nie widziałem nigdzie. Tu czuję się
spokojny i szczęś liwy” – tak o Orłowie pisał Stefan Żeromski,
któ ry przebywał w tym miejscu wiosną i latem 1920 r.
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Mimo ż e Orłowo nie ma już blasku i rozmachu przedwojennego kurortu,
nadal pozostaje urokliwym zakątkiem, pięknym o każ dej porze roku
i spokojniejszym od gwarnego sąsiada. Idealnym miejscem na
romantyczny spacer, ulubionym plenerem nowoż eń có w.
Moż e i Ty zakochasz się w Orłowie?
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W 1949 r. sztorm skró cił molo o ponad połowę. Od 1961 r. plaż a
była zamknięta przez 33 lata z powodó w sanitarnych, niszczały też
niewykorzystywane łazienki, rozebrane ostatecznie w 2012 r.
W latach 90. zrewitalizowano Domek Z� eromskiego, w któ rym
urządzono muzeum i kawiarnię. Potem odnowiono Adleró wkę i liczące
teraz 175 m molo oraz promenadę Kró lowej Marysień ki. W wakacje
Pop
ie Sceny Letniej Teatru Miejskiego. Po minięciu Potoku
dojdziemy nią do
l
Kolibkowskiego moż emy iś ć dalej lasem lub plaż ą do Sopotu.
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Na planie Gdyni-Orłowa zaznaczono punkty kontrolne (PK).
Znajdź je w terenie i odpowiedz na pytania.
Jeśli chcesz być na liście osób, które przebyły trasę,
odpowiedzi prześlij do organizatora.
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Legenda mó wi, ż e nazwa Orłowo pochodzi od bitwy orłó w, jaką
okoliczni rybacy obserwowali 6 stycznia 1666 r. Bardziej prawdopodobnym ź ró dłem jest jednak nazwisko Johanna Adlera, któ ry
kupił tu w 1829 r. ziemię i u stó p klifu, nad rzeką Kaczą postawił
W Adlershorst (Orle Gniazdo). Od niej nazwę przejęła
karczmę zwaną
Wiele
osada, któ ra zaczęła powstawać wokó ł, przemianowana potem
na polskie Orłowo. Adleró wka istnieje do dziś , korzysta z niej
Zespó ł Szkó ł Plastycznych. Na początku XX w. nieopodal zbudowano
dom kuracyjny (Kurhaus), obecnie pełniący funkcje mieszkalne.
Największy rozwó j Orłowo przeż ywało w dwudziestoleciu
międzywojennym, gdy rodziła się Gdynia, a rybacka osada zaczęła
się zmieniać w letnisko konkurujące z Sopotem, któ ry znajdował się
na terenie Wolnego Miasta Gdań ska. Dla licznych wczasowiczó w
powstały pensjonaty i kwatery prywatne, zbudowano promenadę
i dwukondygnacyjne łazienki wzdłuż plaż y oraz 430-metrowe
molo, do któ rego przybijały statki wycieczkowe.
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Trasa: 2 km
Liczba PK: 18 + 3 LOP

100 m

Opracowanie trasy,
kreślenie mapy, tekst:
Joanna Lewandowska

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (12/G/18)
PK 1

Nietypowy drogowskaz z umownymi kierunkami.
Ile według drogowskazu jest mil morskich (Nm) z bieguna północnego na południowy?

PK 2

Most przez Potok Kolibkowski.
Ile pionowych słupów wspiera łącznie wszystkie łuki po obu stronach mostu?

PK 3

Latarnia.
Jakiego koloru szlak tu prowadzi?

PK 4

Pomnik ks. Stanisława Zawackiego, kochanego i szanowanego proboszcza orłowskiej parafii.
Co ksiądz trzyma za plecami?

PK 5

Rzeźba.
Jaki napis wygrawerowano z tyłu?

PK 6

Pomnik pamięci gen. Orlicz-Dreszera.
Gdzie miała miejsce katastrofa lotnicza, w której zginął generał?

PK 7

W czasach PRL-u mieścił się tu jeden z najbardziej ekskluzywnych night clubów. Kręcono w nim filmy,
utrwalono w piosence („...w Gdyni znów cię widział ktoś”), bywali tu najbogatsi i najbardziej znani.
Jak ten klub się nazywał?
(Jeśli nie wiesz i nikt z miejscowych nie pomoże, idź do PK 4 i policz w zamian guziki na sutannie).

PK 8

Tablica informacyjna poświęcona Antoniemu Suchankowi.
Jaki numer Antoni Suchanek otrzymał w Oświęcimiu?

PK 9

Ławeczka z postacią Antoniego Suchanka.
Jakim pędzlem (okrągłym, płaskim...) artysta maluje?

PK 10

Grupa drzew opierających się morzu, malowniczy element zatoki.
Ile białych pni brzóz jest w tej grupie?

PK 11

Replika słupka granicznego, jaki przed wojną wyznaczał granicę między terytorium Polski
a Wolnym Miastem Gdańskiem.
Co jest napisane na słupku od strony rzeki?

PK 12

Tablica z bałtyckimi rybami.
Jaka ryba jest dwuśrodowiskowa i ma szczególne znaczenie gospodarcze, mimo że
występuje w Bałtyku sporadycznie?

PK 13

Tablica Towarzystwa Przyjaciół Orłowa.
Których dwóch gości odwiedzających Żeromskiego w Orłowie wymieniono?

PK 14

Domek Żeromskiego. Tabliczka nad numerem budynku.
Czego piewcą był Żeromski?

PK 15

Tablica skansenu stacji rybackiej w Orłowie.
Dokąd próbowano przenieść w 1946 r. rybaków z Orłowa?

PK 16

Przystań rybacka. Ciemny metalowy obiekt przymocowany do ziemi za rogiem budynku.
Co to jest?
(Jeśli nie wiesz i nikt z miejscowych nie pomoże, idź do PK 9 i policz w zamian guziki na kamizelce).

PK 17

Replika figury Chrystusa „Błogosławieństwo morza”, postawionej przez rybaków w 1924 r.
Jak nazywają się autorzy rzeźby?

PK 18

Słupek informacyjny. Wiedzie tędy m.in. ścieżka na 60-metrowy klif, z którego można podziwiać
orłowski zakątek i szerszą panoramę zatoki.
Jakie są kolory szlaków na słupku?

LOP (3)
Molo

LOP 1 – Po której stronie mola jest więcej ławek? (patrząc w stronę morza).
LOP 2 – Ile lamp stoi na molu?
LOP 3 – Ile jest stojaków na koła ratunkowe?

Odpowiedzi prześlij na poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie trino.pttk.pl.
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły trasę TRInO.

