


  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/G/17) 

PK 1 
Brama Wyżynna - jedno z najwspanialszych dzieł renesansu w Europie. Otwierała Królewską Drogę, 
którą jako pierwszy przekroczył król Zygmunt III w 1623 r. Mury ok. 3 m. grubości. 
Jaka jest złota data na Bramie? 

PK 2 
Muzeum Bursztynu, otwarte w 2006 roku w budynku Wieży Więziennej, dokumentuje historię bursztynu 
i bursztyniarstwa w Polsce. 
Jaki obiekt militarny znajduje się w wejściu? 

PK 3 Dwór Bractwa Świętego Jerzego w odróżnieniu do sąsiadujących budynków powstał w stylu późnego gotyku.  
Jaka data widnieje na zielonej tablicy? 

PK 4 
Złota Brama, powstała w miejscu gotyckiej bramy rozebranej w 1610 roku. Mury zdobią sentencje łacińskie 
i niemieckie, a jedna z nich brzmi: „Zgodą małe państwa rosną, niezgodą wielkie upadają”. 
Ile postaci wieńczy budynek? 

PK 5 

Teatr Szekspirowski, założony w 2008 r., a bieżący od 2014 r. Otwierany dach umożliwia pokazywanie 
spektakli przy świetle dziennym pod gołym niebem ("elżbietański"). W budynku zastosowano takie 
rozwiązania techniczne, jak ruchomy system zapadni sceny i widowni. W zależności od położenia scen 
i widowni teatr może pomieści do 600 osób. W teatrze odbywa się Gdański Festiwal Szekspirowski. 
Co stoi przed wejściem do teatru? (Dar od konsulatu ukraińskiego) 

PK 6 
Kamienica; ul. Ogarna 95. Najstarsze wzmianki o ulicy pochodzą z 1336 jako "platea Braseatorum" czyli ulica 
Browarnicza. Od 1620 r. przy tej ulicy mieścił się cech browarników. 
Kto urodził się w tym domu? 

PK 7 
Kamienica; ul. Ogarna 57/59. Nazwa ulicy pochodzi od starego gdańskiego zwyczaju wyprowadzania 
o zmroku sfory psów z psiarni miejskiej na Wyspę Spichrzów. 
Jaka data jest na portalu? 

PK 8 
Kamienica; ul. Kotwiczników 6. W latach 1894-1918 w tym budynku mieściła się drukarnia, w której 
powstawały tajne broszury i gazety. 
Czyja drukarnia się tutaj znajdowała? 

PK 9 
Brama Krowia, jedna z najstarszych bram wodnych w Gdańsku. Umiejscowiona jest nad Motławą, 
u wylotu ul. Ogarnej. Umożliwia komunikację, poprzez most Krowi, z Wyspą Spichrzów. Brama została 
wybudowana w XIV w. Nazwa najprawdopodobniej pochodzi od drogi, którą pędzono bydło. 
Jaka instytucja turystyczna ma tu swoją siedzibę? 

PK 
10 

Spichlerz Korzec. Wyspa Spichrzów, magazynowa część gospodarczego serca Gdańska, jakim był jego port na 
Motławie, była miejscem, gdzie spotykali się przedstawiciele różnych kultur i narodów w związku z rozległymi 
handlowymi kontaktami Gdańska. Spichlerz zbudowany w charakterytycznym stylu szachulcowym. 
Jaka instytucja się tu dziś mieści? 

PK 
11 

Spichlerze Dębowy, Rożek i Śpiewak. W nazwach spichlerzy było wiele nawiązań do dalekich krain, 
ich mieszkańców. Były zatem spichlerze: Holandia, Jerozolima, Lubeka, Węgier i Turek. Inną grupę nazw 
stanowiły nawiązania do egzotycznej fauny i flory takie jak: Papuga, Słoń. 
Ile wieżyczek znajduje się od strony rzeki? 

PK 
12 

Kamienicy przy numerze 18. Ulica Stągiewna przecinająca Wyspę Spichrzów, zabudowana jedynie 
od południa kamienicami wybudowanymi w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Co niesie dziewczynka z rzeźby? 

PK 
13 

Brama Stągiewna (Stągwie Mleczne). Wybudowane na początku XVI wieku wieże obronne z powodu 
kształtów zwane Stągwiami Mlecznymi, są pozostałością fortyfikacji miejskich. 
Ile herbów umieszczono na ścianie od strony rzeki? 

PK 
14 

Brama Zielona. Prawdopodobnie najstarsza z bram wodnych Gdańska, wzmiankowana w roku 1357. 
Pierwotnie zbudowana jako gdańska rezydencja królów polskich. Do budowy bramy wykorzystano 
niespotykane dotąd w gdańskim budownictwie cegły o małych rozmiarach, nazwane holenderskimi z uwagi 
na to, że zostały sprowadzone jako balast w ładowniach statków z Amsterdamu. 
Ile przejść jest w bramie? 

PK 
15 

Kamienica; ul. Długi Targ 33/34. W XVI wieku większą część przybywających do Gdańska obywateli tego kraju 
stanowili budowniczy, architekci, bankierzy oraz kupcy, którzy przyczynili się do rozkwitu tego miasta. 
Jaki to dom? 

PK 
16 

Fontanna Neptuna, powstała z inicjatywy burmistrza Bartłomieja Schachmanna i rady miejskiej. Postawiono 
ją w 1633 roku, w najbardziej reprezentacyjnej części Gdańska.  
W której ręce Neptun trzyma trójząb? 

 



 
 

PK 
17 

Dwór Artusa, gmach przy Długim Targu 44, dawniej miejsce spotkań kupców, ośrodek życia towarzyskiego, 
później pierwszaw w Polsce giełda (1742r.), obecnie oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. 
W którą stronę patrzy postać z wąsem? 

PK 
18 

Ratusz Głównego Miasta to gotycko-renesansowa budowla, której najstarsze fragmenty ratusza pochodzą z lat 
1327–1336 – budynek ten był jednak niewielki, co stworzyło konieczność rozbudowy już po kilkunastu latach. 
Na ratuszu nad portalem znajduje się niepoprawny heraldycznie herb miasta. Jeden z lwów, trzymających 
tarczę herbową ma odwróconą głowę w stronę Złotej Bramy, według legendy lew ten zwrócił wzrok w kierunku 
przyjazdu króla w oczekiwaniu na jego majestat i opiekę. 
Ile latarni znajduje się przy schodach? 

PK 
19 

Dom Uphagena, kamienica, powstała w latach 70. i 80. XVIII w. jako siedziba rajcy gdańskiego Jana Uphagena. 
Kamienica do dzisiaj zachowała swój pierwotny charakter, dzięki zapisowi Uphagena, który zabronił swym 
spadkobiercom zmian w wystroju domu. Dzięki temu można było w 1911 r. utworzyć tu muzeum wnętrz. 
Jakiego koloru są drzwi wejściowe? 

PK 
20 

Kamienica; ul. Długa 75/76. Od 1896 r. mieścił się dom handlowy firmy Nathan Sternfeld z Królewca. Potem 
zajmował kolejne kamienice (także na ul. Tkackiej) by 1 września 1915 r. otworzyć już całkiem przebudowany 
dom handlowy, gdzie połączono w jedną całość sąsiadujące budynki. Dom handlowy został zburzony w 1945 r. 
Co przedstawiają płaskorzeźby? 

PK 
21 

Kamienica przy ul. Tkackiej 7/8, w 1999 roku otwarto ekspozycję muzealną.  
Jakie muzeum się tu znajduje? 

PK 
22 

Wskaźnik na rogu kamienicy przy ul. Piwnej 1/2. Ulica ta przed 1945 r. ulica nosiła niemieckojęzyczną nazwę 
Jopengasse od warzonego ówcześnie w Gdańsku, znanego w Europie, gatunku mocnego piwa, tzw. jopejskiego. 
O czym informuje narożny wskaźnik? 

PK 
23 

Wielka Zbrojownia zwana arsenałem - najokazalszy świecki budynek manierystycznej zabudowy Gdańska. 
Wykonana z drobnej, czerwonej, holenderskiej cegły zdobionej dekoracjami z piaskowca oraz bogatymi 
złoceniami. Konstrukcja sprawia wrażenie, jakby składała się z czterech, pozornie oddzielnych kamieniczek. 
Jakie wymieniono złote daty na fasadzie budynku? 

PK 
24 

Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół Mariacki to trzecia pod względem 
objętości ceglana świątynia na świecie. Charakterystyczna sylwetka z masywną zachodnią wieżą dzwonną 
i smukłymi narożnymi wieżyczkami tworzy dominantę w panoramie miasta. Zbudowany w latach 1346-1506 
kościół jest przykładem gotyku ceglanego, odmiany tego stylu w krajach basenu Morza Bałtyckiego. 
Ile gwiazd „świeci” wokół słońca (zegar słoneczny)? 

PK 
25 

Muzeum Dwór Artus, tylny dziedziniec. 
Ile płyt późnogotyckich się tu znajduje? 

PK 
26 

U Szkota, ul. Chlebnicka 9/10. Wymieniana już w 1337 r. (jako platea pistorum) nazwa pochodzi 
od znajdujących się tu ław (straganów), na których handlowano pieczywem. 
Co znajduje się po bokach napisu? 

PK 
27 

Brama Mariacka z formami późnogotyckimi - zbudowana prawdopodobnie w ostatniej ćwierci XV wieku na 
planie wydłużonego prostokąta (25 m×7,3 m), zamykającego wylot ulicy Mariackiej. W przyziemiu znajduje się 
przejazd, nad którym umieszczono herby: od strony Motławy herb Rzeczypospolitej, któremu "kłaniają się" 
umieszczone po bokach herb Gdańska i herb Prus Królewskich (tzw. pokłon heraldyczny). 
Jakie i w jakiej instytucji otrzymał członkostwo? (Tablica poświęcona Humboltowi) 

PK 
28 

Żuraw - zabytkowy dźwig portowy, najstarszy w Europie. W obecnym kształcie żuraw zbudowano w latach 
1442-1444. Służył przede wszystkim jako urządzenie portowe do załadunku towarów i balastu na statki oraz 
do stawiania ich masztów. Mechanizmem są dwie pary kół deptakowych o średnicy około sześciu metrów 
każde. Jako siłę napędową wykorzystywano ludzi stąpających wewnątrz tych bębnów. Urządzenie było w stanie 
podnieść ciężar dwóch ton na wysokość 27 metrów bądź, po sprzęgnięciu obu par kół, 4 t na wysokość 11 m. 
Ile kotwic znajduje się w bramie? 

PK 
29 

Ośrodek Kultury Morskiej jest oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego, który otwarto w kwietniu 2012 r. 
Główną atrakcją jest interaktywna sala "Ludzie-Statki-Porty", w której znajduje się ogromny basen ze zdalnie 
sterowanymi modelami statków i jachtów. Warto zobaczyć wystawę "Łodzie ludów świata" z bogatą kolekcją 
łodzi - od eskimoskiego kajaka po wenecką gondolę. Znajdziemy tu 41 jednostek z takich krajów jak Norwegia, 
Irlandia, Włochy, Kenia, Tanzania, Panama, Bangladesz, Indonezja, Ghana, Wietnam czy Samoa. 
Co znajduje się na parterze za szybą? 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osob, które przebyły TRInO. 
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