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Długość trasy: 2,6 km
Do potwierdzenia: 17 PK

Na mapie czerwonymi okręgami zaznaczono punkty 
kontrolne (PK), do których zadano pytania.

Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenia PK, należy 
dostarczyć do organizatora.



  

 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Powstały w latach 1955-1958 budynek Dworca Głównego w Gdyni 
z zestawionych ze sobą różnej wysokości prostopadłościennych brył.

Po ile okienek jest nad każdym z głównych wejść?

PK 2 
Budynek Sądu Rejonowego został zaprojektowany przez Z. Karpińskiego, T. Sieczkowskiego i R. Sołtyńskiego.
forma budynku już przed wojną była jednym z symboli nowoczesności Gdyni.

W którym roku go zbudowano?

PK 3 

Zespół Miejskich Hal Targowych powstał w latach 1936
uwagę unikalna konstrukcja głównej hali łukowej, która uważana jest za jeden z ciekawszych przykładów architektury polskiego
okresu międzywojennego. 

Ile sklepień w kształcie pełnych półłuków jest nad halami bocznymi?

PK 4 
Budynek biurowo-mieszkalny zaprojektowany dla Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych
Wielu gdynianom kojarzy się on z siedzibą Polskich Linii Oceanicznych.

Ile pięter ma krótsze skrzydło wzniesione od strony wschodniej?

PK 5 
Zespół mieszkaniowy Banku Gospodarstwa Krajowego, wybudowany w latach 1935
był pierwszym w kraju nowoczesnym apartament

Jaką nazwę nosi znajdująca się w nim kawiarnia?

PK 6 
Kamienicę Antoniny Szydarowskiej zaprojektowali architekt Zbigniew Kupiec i inżynier Narcyz Obrycki
na estetyce budownictwa społecznego.

Ile wnęk okiennych jest na przedniej fasadzie kamienicy?

PK 7 

Urząd Pocztowo-Telegraficzny to najwcześniejszy budynek użyteczności publicznej wzniesiony w stylu
na obszarze śródmieścia Gdyni. Zaprojektowany 
zbudowany w latach 1928-1929.

Ile schodków prowadzi do wejścia głównego?

PK 8 

Bank Gospodarstwa Krajowego został zaprojektowany przez Konstantego Jakimowicza i postawiony w
Prostą bryłę budynku wyróżnia układ rytmicznych pilastrów oraz charakterystyczne boniowania,
eleganckiej fakturze elewacji. 

Ile okien jest na frontowej ścianie?

PK 9 
Budynek Straży Pożarnej został zbudowany w latach 
remizy i skrzydła mieszkalnego. 

Ile jest bram wyjazdowych dla wozów strażackich?

PK 10 
Dom Marynarza Szwedzkiego, zaprojektowany przez Stanisława Płoskiego, oddano do użytku w 1936 roku.
hotel, świetlica i duża kaplica. Po wojnie mieścił się tu Konsulat Szwecji.

Wyznawcy jakiego Kościoła mieli tu kaplicę?

PK 11 
Dom Rybaka został wzniesiony w latach 1929
Plan budynku nawiązuje do kształtu statku.

Jaką nazwę nosił pierwotnie?

PK 12 
Biurowiec firmy Bergenske powstał w latach 1935
konstrukcję szkieletową z żelbetu, a elewacje obłożone są płytami z

Jaka instytucja ma w nim teraz siedzibę?

PK 13 
Kamienica zaprojektowana dla Gustawa i Krystyny Sudziłowskich przez Włodzimierza Prochaskę w 1927 roku
lata później. Uwagę przykuwa uskokowa aranżacja od strony północnej.

Ile balkonów jest w kamienicy?

PK 14 
Naprzeciw pomnika Antoniego Abrahama rozpoczyna się Świętojańska, reprezentacyjna ulica miasta. Jako
poza drogami prowadzącymi do morza, została 

Na ilu filarach wspiera się róg budynku stojącego na początku ulicy?

PK 15 
Budynek YMCA powstał niedługo po zakończeniu wojny dzięki pomocy organizacji amerykańskiej i kanadyjskiej
Stefana Kozińskiego i Bohdana Damięckiego.

Co oznacza skrót YMCA? 

PK 16 

Siedziba Izby Arbitrażowej Bawełny, funkcjonującej tu do dziś, powstała w 1938 roku wg projektu Wacława
Charakterystycznym elementem budynku jest wielki napis na 

Jak on brzmi? 

PK 17 
Gmach Państwowego Instytutu Meteorologicznego został zbudowany w latach 1927
został nadbudowany od trzeciego piętra wg projektu Wacława Tomaszewskiego.

Jaka instytucja ma w nim obecnie siedzibę?

Odpowiedzi należy przesłać na e
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO.

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

udynek Dworca Głównego w Gdyni autorstwa Wacława Tomaszewski
z zestawionych ze sobą różnej wysokości prostopadłościennych brył. 

Po ile okienek jest nad każdym z głównych wejść? 

Budynek Sądu Rejonowego został zaprojektowany przez Z. Karpińskiego, T. Sieczkowskiego i R. Sołtyńskiego.
już przed wojną była jednym z symboli nowoczesności Gdyni. 

W którym roku go zbudowano? 

Targowych powstał w latach 1936-1938 według projektu Jerzego Müllera
uwagę unikalna konstrukcja głównej hali łukowej, która uważana jest za jeden z ciekawszych przykładów architektury polskiego

sklepień w kształcie pełnych półłuków jest nad halami bocznymi? 

mieszkalny zaprojektowany dla Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych i zrealizowany w latach 1935
Wielu gdynianom kojarzy się on z siedzibą Polskich Linii Oceanicznych. 

Ile pięter ma krótsze skrzydło wzniesione od strony wschodniej? 

Zespół mieszkaniowy Banku Gospodarstwa Krajowego, wybudowany w latach 1935-1939 wg projektu
był pierwszym w kraju nowoczesnym apartamentowcem. 

Jaką nazwę nosi znajdująca się w nim kawiarnia? 

Kamienicę Antoniny Szydarowskiej zaprojektowali architekt Zbigniew Kupiec i inżynier Narcyz Obrycki
ce budownictwa społecznego. 

Ile wnęk okiennych jest na przedniej fasadzie kamienicy? 

Telegraficzny to najwcześniejszy budynek użyteczności publicznej wzniesiony w stylu
na obszarze śródmieścia Gdyni. Zaprojektowany przez Juliana Putermana-Sadłowskiego i Antoniego Miszewskiego, został 

1929. 

Ile schodków prowadzi do wejścia głównego? 

Bank Gospodarstwa Krajowego został zaprojektowany przez Konstantego Jakimowicza i postawiony w
Prostą bryłę budynku wyróżnia układ rytmicznych pilastrów oraz charakterystyczne boniowania,

Ile okien jest na frontowej ścianie? 

Budynek Straży Pożarnej został zbudowany w latach 1949-1956 wg projektu Teodora Malczyka. Składa się
 

Ile jest bram wyjazdowych dla wozów strażackich? 

Dom Marynarza Szwedzkiego, zaprojektowany przez Stanisława Płoskiego, oddano do użytku w 1936 roku.
hotel, świetlica i duża kaplica. Po wojnie mieścił się tu Konsulat Szwecji. 

Wyznawcy jakiego Kościoła mieli tu kaplicę? 

Dom Rybaka został wzniesiony w latach 1929-1932 wg projektu Wacława Tomaszewskiego jako hotel dla
Plan budynku nawiązuje do kształtu statku. 

Jaką nazwę nosił pierwotnie? 

enske powstał w latach 1935-1936 wg projektu Wacława Tomaszewskiego. Bryła
żelbetu, a elewacje obłożone są płytami z żółtawego piaskowca. 

Jaka instytucja ma w nim teraz siedzibę? 

Kamienica zaprojektowana dla Gustawa i Krystyny Sudziłowskich przez Włodzimierza Prochaskę w 1927 roku
przykuwa uskokowa aranżacja od strony północnej. 

Ile balkonów jest w kamienicy? 

Naprzeciw pomnika Antoniego Abrahama rozpoczyna się Świętojańska, reprezentacyjna ulica miasta. Jako
poza drogami prowadzącymi do morza, została wybrukowana i urządzona zgodnie z nowym planem miasta.

Na ilu filarach wspiera się róg budynku stojącego na początku ulicy? 

Budynek YMCA powstał niedługo po zakończeniu wojny dzięki pomocy organizacji amerykańskiej i kanadyjskiej
Stefana Kozińskiego i Bohdana Damięckiego. 

Siedziba Izby Arbitrażowej Bawełny, funkcjonującej tu do dziś, powstała w 1938 roku wg projektu Wacława
Charakterystycznym elementem budynku jest wielki napis na fasadzie. 

Gmach Państwowego Instytutu Meteorologicznego został zbudowany w latach 1927-1928 wg projektu
został nadbudowany od trzeciego piętra wg projektu Wacława Tomaszewskiego. 

nim obecnie siedzibę? 

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

                        

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/G/19) 

Tomaszewskiego, który zaprojektował go  

Budynek Sądu Rejonowego został zaprojektowany przez Z. Karpińskiego, T. Sieczkowskiego i R. Sołtyńskiego. Awangardowa 

llera i Stefana Reychmana. Zwraca 
uwagę unikalna konstrukcja głównej hali łukowej, która uważana jest za jeden z ciekawszych przykładów architektury polskiego 

i zrealizowany w latach 1935-1936. 

1939 wg projektu Stanisława Ziołowskiego, 

Kamienicę Antoniny Szydarowskiej zaprojektowali architekt Zbigniew Kupiec i inżynier Narcyz Obrycki w 1934 roku, wzorując się 

Telegraficzny to najwcześniejszy budynek użyteczności publicznej wzniesiony w stylu modernistycznym  
i Antoniego Miszewskiego, został 

Bank Gospodarstwa Krajowego został zaprojektowany przez Konstantego Jakimowicza i postawiony w latach 1928-1929. 
Prostą bryłę budynku wyróżnia układ rytmicznych pilastrów oraz charakterystyczne boniowania, dodające szlachetności 

1956 wg projektu Teodora Malczyka. Składa się z dwóch części: 

Dom Marynarza Szwedzkiego, zaprojektowany przez Stanisława Płoskiego, oddano do użytku w 1936 roku. Wewnątrz znajdował się 

1932 wg projektu Wacława Tomaszewskiego jako hotel dla marynarzy floty handlowej. 

1936 wg projektu Wacława Tomaszewskiego. Bryła budynku ma nowoczesną 

Kamienica zaprojektowana dla Gustawa i Krystyny Sudziłowskich przez Włodzimierza Prochaskę w 1927 roku i zbudowana trzy 

Naprzeciw pomnika Antoniego Abrahama rozpoczyna się Świętojańska, reprezentacyjna ulica miasta. Jako pierwsza w Gdyni, 
planem miasta. 

Budynek YMCA powstał niedługo po zakończeniu wojny dzięki pomocy organizacji amerykańskiej i kanadyjskiej wg projektu 

Siedziba Izby Arbitrażowej Bawełny, funkcjonującej tu do dziś, powstała w 1938 roku wg projektu Wacława Tomaszewskiego. 

1928 wg projektu T. Doberskiego, a w 1929 roku 

lub za pomocą formularza. 

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO. 

trino.pttk.pl 


