
 

Mapę tworzą dwa zachodzące na siebie fragmenty. Zaznaczono na nich punkty 

kontrolne (PK), do których zadano pytania. Odpowiedzi na pytania, jako 

potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć do organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek 

Aktualizacja: luty 2017 r. 

                                                                                                                                                                                                 Toruń praktycznie od początku  
                                                                                                                                                                                         istnienia, tj. od połowy XIII wieku, był jednym 
                                                                                                                                                                                 z najsilniej ufortyfikowanych miast europejskich.  
                                                                                                                                                                      Otoczony był podwójnym (tzw. mur niski z zewnątrz i mur 
                                                                                                                                                              wysoki od wewnątrz miasta) pierścieniem murów obronnych 
                                                                                                                                              z mokrą fosą pomiędzy nimi. Jedynie od strony Wisły mur był pojedynczy. 
                                                                                                                                       W ciągu kolejnych lat i wieków mury ciągle udoskonalano - były podwyższane, 
                                                                                                                         wzmacniane, rozbudowywane; po raz pierwszy już w końcu XIII w. Jako pierwsze zaczęto 
                                                                                                               budować mury od zachodniej strony miasta. Fragment zachodniego odcinka murów obronnych 
                                                                                                      Starego Miasta między Krzywą Wieżą a nieistniejącą Bramą Starotoruńską, datowany jest na lata 
                                                                                           1246-62, co czyni go najstarszym w Polsce murem miejskim. 

                                                                       Integralnym elementem obronnym tego systemu fortyfikacyjnego były baszty, bramy i barbakany. W ciągu 3-kilometrowej linii 
                                                              toruńskich murów obronnych znajdowały się około 54 baszty, 13 lub 14 bram i 2 barbakany typowe. Do dziś zachowało się:  
                                                  ok. kilometrowej długości odcinek murów, 9 baszt i 3 bramy. Toruńskie średniowieczne obwarowania należały do najsilniejszych nie tylko 
                                       w państwie krzyżackim, ale i na obecnych ziemiach polskich. Ich siła polegała na zastosowaniu podwójnych murów z międzymurzem, nawodnionej, 
                          obmurowanej fosy, wzniesieniu zespołów obronnych bram: Starotoruńskiej i Chełmińskiej składających się z barbakanów i baszt. Fortyfikacje takie 
               miały tylko nieliczne miasta europejskie.         

źródło: www.turystyka.torun.pl/art/67/mury-obronne 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 

Ulica Mikołaja Kopernika pierwotnie zwana 
Chciano w ten sposób upamię
XIX w. ulicę przedłużono dalej na zachód o ulic

Ile łącznie znaków szlaku turystycznego namalowano na pniu drzewa

PK 2 

Nieistniejąca już Brama Starotoru
walory obronne, w XV wieku wybudowano przy niej barbakan

W którym roku zniszczono barbakan

PK 3 

Krzywa Wieża to jedna z kilkudziesi
ściany od strony miasta, co ułatwiało obro

Co urządzono w wieży po dobudowaniu brakuj

PK 4 

Brama Klasztorna swoją nazwę
przy którym funkcjonował kościół i szpital. Pod bram

Jaki element systemu obronnego wie

PK 5 

Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki 
mina morska kotwiczna wz. 08/39

Ile zapalników wystaje z ustawionej na skwerze miny

PK 6 

Bogato zdobiona, gotycka Baszta Goł
nazwę zawdzięcza ona Austriakom, którzy zamontowali na niej klatki dla goł
między toruńskimi fortami. 

Jaki „marke” (szukaj na fasadzie od ulicy Bankowej)

PK 7 

Brama żeglarska była początkowo najbardziej presti
Chełmińskiej tzw. Via Regia (Droga Królewska) b
miejska witali królów i najznamienitszych go

Ile wynosi największa liczba z tabliczki

PK 8 

Słynna, toruńska łódź spacerowa „Katarzynka” pływaj
Łódź zagrała w filmie „Rejs” Marka Piwowarskiego.

Ile rumb (wystających kołków) ma koło sterowe łodzi

PK 9 
Zabytkowy limnigraf na Bulwarze Filadelfijskim

Jaki rok zapisano na cyferblacie „zegara”

PK 10 

Nieistniejąca obecnie Brama Łazienna
nieopodal, nad brzegiem Wisły, miejskiej ła

Ile kotwic umieszczono w witra

PK 11 

Baszta Żuraw została wzniesiona pod koniec XII wieku
W 1823 r. została rozbudowana i poł

Ile myszy harcuje na worku z m

PK 12 

Brama Mostowa prowadziła do funkcjonuj
poniżej którego znajduje się fryz z malarsk
tyczenia pierściena twierdzy (punkt wzgl

Jaki poziom osiągnęła Wisła w marcu 1891 roku

PK 13 

Miejsce funkcjonującej do XIX w. przeprawy
most stanął na Wiśle już 5 lat pó

Czego jest tutaj „w bród”?  

PK 14 

Późnogotycki dwór mieszczań
do niego stanowi XIII-wieczna baszta zwana Wartowni

Mieszkańcy jakiego holenderskiego miasta wsparli remont dworu

PK 15 
Fosa. Tutaj w XV wieku członkowie Bractwa 

Jakiej marki aparat fotograficzny trzyma w r

PK 16 

Ruiny zamku krzyżackiego zburzonego
Obecnie obiekt stanowi pomnik II Pokoju Toru

Na ile części podzielono metalow

PK 17 
Jedna z dwóch odnóg Strugi Toru

Ile schodków ma metalowa drabinka

PK 18 
Późnobarokowy budynek z XVIII w. wzniesiony na terenie zamku krzy

Kim był oficer, od którego wzi

PK 19 
Przedzamcze. Teren murów miejskich

Jakie dwie planszowe gry plebejskie

PK 20 

Bulwar Filadelfijski. Ulica, wcześ
partnerskie Torunia – Filadelfię. 3 maja 1982 roku miała tutaj miejsce najwi

Jaki numer nosi ustawiony tutaj 

PK 21 

Fragment murów Bastionu Menniczego. Jego pocz
był m.in. magazynem prochowym i składnic

Ile wynosi najmniejsza liczba na tabliczce? 

Odpowiedzi należy przesłać na e

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

                                                                                                

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Mikołaja Kopernika pierwotnie zwana św. Anny, swoją nazwę uzyskała w czasach Ksi
Chciano w ten sposób upamiętnić miejsce, gdzie stała kamienica, w której mieszkał słynny 

ono dalej na zachód o ulicę Starotoruńską.  

cznie znaków szlaku turystycznego namalowano na pniu drzewa?  

 Brama Starotoruńska. Jako jedyna umożliwiła opuszczenie miasta w kierunku zachodnim. Aby wzmocni
walory obronne, w XV wieku wybudowano przy niej barbakan. Tablica informacyjna. 

W którym roku zniszczono barbakan?  

a to jedna z kilkudziesięciu baszt wzniesionych na przełomie XIII/ XIV wieku. Począ
ciany od strony miasta, co ułatwiało obrońcom transport amunicji na wyższe kondygnacje.

y po dobudowaniu brakującej ściany?  

 nazwę wywodzi od zbudowanego w je pobliży, już poza murami miasta
ściół i szpital. Pod bramą znajduje się udostępniany do zwiedzania schron przeciwlotniczy

Jaki element systemu obronnego wieży na literę „k” wymieniono na tablicy?  

Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej działającej w Toruniu od października 1922 do wrze
mina morska kotwiczna wz. 08/39. 

Ile zapalników wystaje z ustawionej na skwerze miny?  

Bogato zdobiona, gotycka Baszta Gołębnik zwana pierwotnie Obywatelską pochodzi prawdopodobnie z XIV w
Austriakom, którzy zamontowali na niej klatki dla gołębi pocztowych 

Jaki „marke” (szukaj na fasadzie od ulicy Bankowej)?  

tkowo najbardziej prestiżową z bram miejskich. Przy niej rozpoczynała si
skiej tzw. Via Regia (Droga Królewska) będąca reprezentacyjną arterią miasta. To tutaj burmistrzowie i rada 

najznamienitszych gości. Biała, wodociągowa tabliczka orientacyjna.

ksza liczba z tabliczki?  

 spacerowa „Katarzynka” pływająca w latach 1969-2000 z Bulwaru Filadelfijskiego na K
 zagrała w filmie „Rejs” Marka Piwowarskiego. 

cych kołków) ma koło sterowe łodzi?  

imnigraf na Bulwarze Filadelfijskim. Służy on do rejestracji poziomu Wisłu. 

Jaki rok zapisano na cyferblacie „zegara”?  

ca obecnie Brama Łazienna. Swoją nazwę wzięła, podobnie jak prowadząca do niej ulica, od mieszcz
nieopodal, nad brzegiem Wisły, miejskiej łaźni. Kamienica z zegarem słonecznym. 

Ile kotwic umieszczono w witrażu okiennym?  

została wzniesiona pod koniec XII wieku. Jej nazwa pochodzi od funcji jaką spełniała czyli d
W 1823 r. została rozbudowana i połączona ze Spichrzem Szwedzkim.  

Ile myszy harcuje na worku z mąką?  

prowadziła do funkcjonującego cztery stulecia drewnianego mostu na Wiśle. Jest ona zwie
 fryz z malarską dekoracją maswerkową. W latach 70-tych XIX w. bram

ciena twierdzy (punkt względem którego wyznaczano położenie innych obiektów fortyfikacyjnych).

ła Wisła w marcu 1891 roku?  

cej do XIX w. przeprawy mostowej. Przywilej na jej budowę wydał król Polski Jan Olbracht, a pierwszy
 5 lat później, za sprawą mistrza Piotra Postilla z Budziszyna. 

 

nogotycki dwór mieszczański wzniesiony najprawdopodobniej z cegieł rozebranego zamku krzy
wieczna baszta zwana Wartownią z nadbudowaną wieżyczką z przełomu XIX/XX wieku.

cy jakiego holenderskiego miasta wsparli remont dworu?  

członkowie Bractwa św. Jerzego ćwiczyli się w strzelaniu do kura. 

Jakiej marki aparat fotograficzny trzyma w ręce robiący zdjęcie?  

zburzonego w 1454 roku przez mieszczan toruńskich podczas powstania antykrzy
Obecnie obiekt stanowi pomnik II Pokoju Toruńskiego. 

ci podzielono metalową kratę prowadzącą na teren zamku?  

Jedna z dwóch odnóg Strugi Toruńskiej, niewielkiego dopływu Wisły, często błędnie zwanego Postolsk. 

metalowa drabinka?  

nobarokowy budynek z XVIII w. wzniesiony na terenie zamku krzyżackiego zwany generałówn

Kim był oficer, od którego wziął swoją nazwę dworek?  

Teren murów miejskich. Koncepcję jego zagospodarowania zaproponowała toruń
gry plebejskie zostały tutaj przedstawione?  

Ulica, wcześniej zwana Nadbrzeżną, swoją nazwę uzyskała w 1977 r. Upami
Filadelfię. 3 maja 1982 roku miała tutaj miejsce największa w kraju manifestacja antykomunistyczna.

ustawiony tutaj parkomat?  

Bastionu Menniczego. Jego początki sięgają lat 20-tych XVII wieku. Wielokrotnie rozbudowywany, w XIX w.
był m.in. magazynem prochowym i składnicą saperską. Czerwona tabliczka orientacyjna. 

Ile wynosi najmniejsza liczba na tabliczce?  

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 

                                                                                                 

                        

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/C/17) 

 uzyskała w czasach Księstwa Warszawskiego. 
 miejsce, gdzie stała kamienica, w której mieszkał słynny polski astronom. Pod koniec 

liwiła opuszczenie miasta w kierunku zachodnim. Aby wzmocnić jej 

ciu baszt wzniesionych na przełomie XIII/ XIV wieku. Początkowo była ona pozbawiona 
. 

 poza murami miasta, klasztoru Benedyktynek, 
pniany do zwiedzania schron przeciwlotniczy. 

do września 1939 r. Kontaktowa 

prawdopodobnie z XIV w. Swoją obecną 
bi pocztowych dla zapewnienia łączności 

 z bram miejskich. Przy niej rozpoczynała się prowadząca aż do Bramy 
To tutaj burmistrzowie i rada 

gowa tabliczka orientacyjna. 

2000 z Bulwaru Filadelfijskiego na Kępę Bazarową. 

ca do niej ulica, od mieszczącej się 

 spełniała czyli dźwigu portowego. 

Jest ona zwieńczona krenelażem, 
tych XIX w. bramę wybrano na centrum 

enie innych obiektów fortyfikacyjnych). 

 wydał król Polski Jan Olbracht, a pierwszy 

dobniej z cegieł rozebranego zamku krzyżackiego. Wejście 
 z przełomu XIX/XX wieku. 

 

podczas powstania antykrzyżackiego. 

dnie zwanego Postolsk.  

ackiego zwany generałówną. 

 jego zagospodarowania zaproponowała toruńska artystka Alicja Bogacka. 

 uzyskała w 1977 r. Upamiętniono w ten sposób miasto 
ksza w kraju manifestacja antykomunistyczna. 

tych XVII wieku. Wielokrotnie rozbudowywany, w XIX w. 

lub za pomocą formularza. 

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

trino.pttk.pl 


