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Gdańsk-Dolne Miasto. Akcja rewitalizacja 4/G/21

Aktualność: maj 2021
Źródło mapy: © autorzy OpenStreetMap
ver. 1.1
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Opracowanie trasy, zdjęcia:
Katarzyna Rojek, Wojciech Rojek

Opracowanie gra�iczne: Joanna Lewandowska

inny obiekt
pomnik

LegendaTrasa: 2,9 km
Liczba PK: 18

Jeśli chcesz się znaleźć na liście osób, które przebyły trasę,
i zdobywać odznaki, odpowiedzi prześlij do organizatora.

Na planie Gdańska-Dolnego Miasta zaznaczono punkty kontrolne (PK).
Znajdź je w terenie, odpowiedz na pytania i dopasuj zdjęcia.

WXIX i XX w. Dolne Miasto mogło poszczycić się ciekawą architekturą, na którą składały się
głównie wystawne kamienice w stylu klasycystycznym, secesyjnym i eklektycznym oraz
budynki przemysłowe. Wiele z nich, w różnym stanie, przetrwało do dziś.
Od jakiegoś czasu ta część Gdańska podlega stopniowej rewitalizacji, dzięki czemu
niegdyś zapomniana i ciesząca się złą sławą dzielnica staje się coraz bardziej
modnym i przyjaznymmiejscem. Można tu również wspaniale odpocząć
od miejskiego zgiełku, a to za sprawą porośniętych zielenią bastionów
wznoszących się nad malowniczym OpływemMotławy.



Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (4/G/21)

Uwaga:
Nie wszystkie
zdjęcia pasują
do obiektów!
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (4/G/21)

PK 1 Ulica Toruńska zawdzięcza nazwę zapewne mostowi, przy którym zatrzymywały się barki z Torunia.
Dopasuj zdjęcie.

PK 2 Budynek z 1901 r. ma zdobny portal, ciekawe wykończenia okien i bogaty ornament fasady.
Jaki ptak znajduje się nad wejściem?

PK 3 Na ul. Wierzbowej zachowało się wiele oryginalnych kamienic. Ich bogate zdobienia świadczą
o zamożności niegdysiejszych mieszkańców.
Dopasuj zdjęcie.

PK 4 Środkiem tej ulicy przepływał kanał odprowadzający wodę. W 1881 r. każdy jego brzeg otrzymał
nazwę – lewy ul. Fundacyjnej, prawy zaś Zielonej.
Dopasuj zdjęcie.

PK 5 Dopasuj zdjęcie.

PK 6 Ustawiony u podnóża bastionu Żubr pomnik został poświęcony kresowianom, którzy przybyli po
wojnie do Gdańska.
Wktórym roku postawiono pomnik?

PK 7 Brama Nizinna została zbudowana w 1626 r. jako jedna z czterech nowożytnych bram miasta
w otaczającym je pierścieniu wałów ziemnych.
Jaki klub ma tu siedzibę?

PK 8 Dawna fosa i ramię ujściowe Motławy opływają od południa i wschodu bastiony forty�ikacji
gdańskiego Dolnego Miasta. Opływ Motławy swoje ujście ma w Martwej Wiśle.
Ile latarni stoi na mostku?

PK 9 Dopasuj zdjęcie.

PK 10 Zajezdnię wybudowano w 1885 r. na potrzeby tramwajów konnych. W latach 1895–1896 linia
została zelektry�ikowana.
Jakiej linii tramwaj tu stoi?

PK 11 Jaki zakład mieścił się w budynku?

PK 12 Klasycystyczny dwór Uphagenów został zbudowany ok. 1800 r.
Co znajduje się na szczycie budynku?

PK 13 Ulica Łąkowa od XVIII w. była traktem przedzielonym kanałami melioracyjnymi, które istniały
do XIX w. Środkiem ulicy przebiegał szeroki kanał.
Dopasuj zdjęcie.

PK 14 Budynek dawnej łaźni powstał w 1908 r., a swoją funkcję pełnił do lat 70. Obecnie mieści się tu
Centrum Sztuki Współczesnej.
Dopasuj zdjęcie.

PK 15 Neogotycki budynek powstał jako przyszpitalna kaplica, a z czasem zaczął funkcjonować jako
kościół Niepokalanego Poczęcia NMP.
Z którego roku jest budynek?

PK 16 Królewska Fabryka Karabinów. Broń palną produkowano tu od 1839 r. do końca I wojny światowej.
Jaki obiekt stoi przed budynkiem?

PK 17 W tym modernistycznym budynku z 1928 r. mieściła się Fabryka Monopolu Tytoniowego –
przedsiębiorstwo skupiające cały przemysł tytoniowy Wolnego Miasta Gdańska.
Ile okien znajduje się na III piętrze od strony ulicy Łąkowej?

PK 18 Nazwa ul. Dolnej pochodzi prawdopodobnie od dołu, a raczej rowu, którym płynęła woda. Biegł on
środkiem ulicy, tam gdzie dzisiaj przebiega kręta ścieżka.
Ile głów znajduje się na budynku od strony ulic Dolnej i Łąkowej?

Odpowiedzi ze zgodą na publikację swoich danych na liście osób, które przebyły trasę TRInO, prześlij za pomocą
formularza online karty startowej dostępnego na stronie trino.pttk.pl lub na e-mail poczta@trino.pttk.pl.
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