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TARİH:   

ÜLKE: 

İSİM: 

Nu Kontrol Noktaları Bunları Biliyor musunuz… Soru Cevap 

1 Dayanışma 
Meydanı 

 

1970’de ZOMO olarak bilinen polislerin saldırısında birçok liman işçisi 
öldürüldü. 10 yıl sonra, Lech Walesa ‘Dayanışma’ akımı altında işçilere 
önderlik ederek Sovyet Komunizmine karşı savaşmıştır. Dayanışma 
Meydanının ortasında ölen işçilerin anıtı bulunmaktadır. 

 

İnşaat halindeki büyük yapının adı nedir? 
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2 Özgürlük Yolları 
Sergisi 

Özgürlük Yolu sergisi 1956-1989 tarihleri arasında Polonya tarihini 
yansıtmaktadır. 

http://www.ecs.gda.pl/Exhibition 

 

 

Bir kişilik bilet parası kac zloty dir? 

 

3 Zirh ev Piwna Caddesinin sonunda yer alan bu gösterişli bina flaman rönesansının 
etkilerini yansıtmaktadır. 

 
fot. DerHexer (Talk) – praca własna– 12.07.2010 wikipedia CC 

Ne zaman inşa edilmiştir? 

 

http://www.ecs.gda.pl/Exhibition
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:DerHexer
http://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:DerHexer
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4 Uphagen’in Evi 1775 tarihinde Johann Uphagen tarafından satın alınan şehir binası usta 
mimar  Johannim Beniemin Dreyer tarafından tamamen baştan inşa 
edilmiştir. 

Uphage’nin evi Gdansk’ın eski gösterişli halini hatırlatmaktadır. Bugün 18. 
Yüzyılın sonlarına ait mobilyalar ile döşeli olarak dönemini yansıtır şekliyle 
görebileceğiniz bir evdir. 

 

Sehir binasinin adresi nedir? 

 

5 Altın Kapı Kapının yeniden inşa ve restorasyonu  şehrin bütünlüğünün sembolü olarak  
göruldugunden, kapının mimarisi Flaman ve İtalyan stillerinin karışımıdır. 
Kapının üstünde birçok figur bulunmaktadır.  Figürlerin altinda  Latin 
Maxim’un ‘ Küçük kapılar ahenk ile büyür, büyük devletler düzensizlik ile 
düşer.’ yazisini okuyabilirsiniz. 

Kapının içinden geçerken Eski Şehir Meydanını ve Dluga caddesinin eşsiz 
manzarasını görebilirsiniz. 

 
fot. Maciej Szczepańczyk 2006- Wikipedia CC 

Kapının üzerinden kaç tane figür 
bulunmaktadır? 
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6 St. Mary Kilisesi Tuğla ile yapılmış olan dünyanın en büyük kilisesidir.İkinci dünya savaşında 
ve Mart 1945’te Kızıl Ordunun saldırısında kilise zarar görmüştür. 

 

Kilise 25,000 kişiyi alabilir. Doğru mu Yanlış mı? 

 

7 Mariacka Caddesi İkinci dünya savaşından sonra cadde bir moloz yığını olmasına ragmen 
orjinal Gotik sitiliyle yeniden inşa edilmiştir. 

 

Amber ve gümüş dükkanları var mı? 
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8 Vinç Bilinen en eski ahşap iskele vinci 1367 tarihinde inşa edilen Zuraw’dır. 15. 
yüzyılın ortalarında meydana gelen büyük yangından sonra yeniden restore 
edilmiştir. 

 

Yapının üstündeki ne kuşudur? 

 

9 Soldek gemisi Soldek Polonya denizcilik endüstrisi  tarihindeki ilk okyanus gemisidir. 

 
fot. Yuksel Bilgin 

Vinçten  Soldek’e gelen bir feribot var mıdır? 

 

https://plus.google.com/u/0/111355527388422188752?prsrc=4
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10 Neptun Fıskiyesi Neptun Çeşmesi  Abraham van den Blocke tarafından dizayn edilmiştir. Su 
kaynaklarının arkasındaki ana fikir okyonusların ve denizlerin tanrısı ile 
onun ayağındaki deniz atı 

 
fot. Yuksel Bilgin 

Neptün’ün arkasında hangi Yunan tanrısı 
durmaktadır? 

 

11 Instytut Kultury 
Miejskiej 

ul. Długi Targ 
39/40 

Kültür Enstitüsü Mart 2012 de kurulmuş ve birçok projeye evsahipliği 
yapmıştır. 

 

Metropol- Ne hakkındadır? 

 

 


