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Ilość PK do potwierdzenia: 30 
Długość trasy w pętli: ok. 3,7 km 
Aktualność trasy: wrzesień 2022 

Źródło mapy: openstreetmap.org 
Opracowanie trasy: Marcin Szajko 

Wersja: 1.0 
Województwo: warmińsko-mazurskie 

Powiat: mrągowski 

 Ryn 
 

  seRce  
  MazuR 

Ryn to prastara lokalizacja między dwoma 
jeziorami. Zanim pojawił się na tych terenach zakon 
krzyżacki, istniało w okolicy grodzisko 
zamieszkiwane przez Galindów. Historia tego 
miejsca pamięta czasy sprzed naszej ery. 
 
Na planie miasta Ryn zaznaczono 
charakterystyczne punkty, wyselekcjonowane 
podczas mojego krótkiego pobytu w mieście.  
W każdym punkcie należy odnaleźć odpowiedź na 
pytanie.  
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PK 1 
Plaża miejska nad Jeziorem Okoń. 

Ile drabinek znajduje się wewnątrz basenu otoczonego pomostem? 

PK 2 
Tablica informacyjna Nadleśnictwa Giżycko dotycząca słodkowodnych ryb. 

Ile ryb widocznych na tablicy płynie w kierunku zachodnim? 

PK 3 
Tarasy w Rynie. Pierwsi zakonnicy w Rynie uprawiali tu winogrona na wino. 

Ile poziomów tarasów połączonych jest schodami? 

PK 4 
Współczesna rozdzielnia elektryczna średniego napięcia. 

Wpisz numer ewidencyjny z żółtej tabliczki? 

PK 5 
Latarnia uliczna. 

Wpisz numer ewidencyjny latarni? 

PK 6 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie. 

Ile płaszczyzn trójkąta znajduje się w zadaszeniu ekspozycji? 

PK 7 
Na środku skweru stoi głaz, na którym sławili utrwalaczy komunizmu i Armię Czerwoną. 

Ile łańcuchów znajduje się wzdłuż alejek doprowadzających do głazu? 

PK 8 
Budynek Mazurskiego Banku Spółdzielczego. 

Jaki napis znajduje się na ścianie bocznej? 

PK 9 
Budynek przedwojenny przy ul. Kościuszki 13. 

Ile kształtów zbliżonych do koloru trefl znajduje się na elewacji budynku? 

PK 10 
Kościół Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rynie. 

Tablica upamiętniająca 50 lat czyjej obecności w mieście? 

PK 11 
Budynek zakwaterowania turystycznego – Pokoje Oliwia, południowa fasada. 

Pierzeję której ulicy pokazano na muralu? 

PK 12 
Kamienica przy ul. Ratuszowej 16. 

Podaj rok który widnieje w herbie. 

PK 13 
Budynek mieszkalny przy ul. Ratuszowej 29. 

Ile par „uszu” znajduje się między oknami na pierwszym piętrze ? 

PK 14 
Latarnia uliczna pomiędzy pomostem i okrągłą ławką. 

Wpisz numer ewidencyjny latarni? 

PK 15 
Budynek przy ul. Rybaka 1A, północna elewacja. 

Podaj nazwę przewoźnika autokarowego. 

PK 16 
Kamienica mieszkalna przy ul. Ratuszowej 3. 

Ile charakterystycznych „krzyży żelaznych” występuje na elewacji budynku? 

PK 17 
Budynek usługowo-garażowy, południowa ściana szczytowa budynku . 

Ile wież znajduje się w ścianie budynku? 
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PK 18 
Budynek siedziby Urzędu Miasta i Gminy Ryn. Na południowej ścianie nawy środkowej 
wisi herb miasta 

Kto jest wykonawcą herbu? 

PK 19 
Zamek krzyżacki XIV-wieczny. Wejście od strony pl. Wolności. 

Ile gzymsów znajduje się nad oknami pierwszego piętra? 

PK 20 
Budynek handlowo-mieszkalny - Willa Pod Zamkiem.  

Podaj inicjały oraz rok widoczny nad balkonem 

PK 21 
Podziemny kanał pomiędzy jeziorami w Rynie, tablica informacyjna  

Ile metrów wynosi różnica wysokości między jeziorami? 

PK 22 
Budynek o charakterze plomby.  

Napis modelu jakiego samochodu widoczny jest na budynku? 

PK 23 
Budynek kaplicy parafii ewangelickiej w Rynie. 

Podaj ilość okien w dachu budynku. 

PK 24 

Odremontowana wodociągowa wieża ciśnień w Rynie, w roku 2019 ukończono remont 
generalny i udostępniono turystom. 

Na planie jakiej figury zrealizowano budynek?  

PK 25 
Cmentarz komunalny w Rynie – plan cmentarza. 

Ile miejsc poboru wody znajduje się na cmentarzu? 

PK 26 

Wiatrak typu holenderskiego wybudowany około 1873 roku. Usytuowany na jednym z 
najwyższych wzniesień w okolicy miasta 

Ile okien znajduje się w ścianie budynku? 

PK 27 
Głaz pamiątkowy na terenie szkoły. 

Podaj sumę cyfr z dat. 

PK 28 
Slip do wodowania jachtów i sprzętu pływającego. 

Ile kamiennych odważników zainstalowanych jest w pomoście? 

PK 29 
Scena amfiteatru nad Jeziorem Ryńskim. 

Ile stopni prowadzi na scenę wejściem bocznym? 

PK 30 
Fontanna multimedialna nocą mieni się kolorami. 

Co dryfuje po wodach fontanny? 

Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza na stronie trino.pttk.pl 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które przebyły 
trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

strona 3/3 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/N/22) 


