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Długość trasy: 2,6 km 

Do potwierdzenia: 21 PK + LOP 
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ZIELONA GÓRA 
 Wokół Starego Rynku 

 

Na mapie, czerwonymi okręgami,  
zaznaczono punkty kontrolne (PK).  
Do każdego z nich zadano pytanie.  

Odpowiedzi na pytania, 
 jako potwierdzenie przebycia trasy,  

należy dostarczyć  
do organizatora. 

Opracowanie trasy: Jarosław Głowacki  
Kreślenie mapy: Dariusz Mazurek 

 Aktualność: czerwiec 2018 r. 
 wersja 1.0 

                                             Dzisiejsze miasto Zielona Góra powstało w miejscu, w którym w średniowieczu (przypuszczalnie ok. X wieku) znajdowała się 
                                        handlowo-rzemieślnicza osada. W okresie tworzenia się państwowości polskiej, na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia,  
                                   dogodne położenie tego miejsca, opodal rozwidlenia szlaków kupieckich łączących Wrocław z Krosnem Odrzańskim oraz ze Świebodzinem  
i Międzyrzeczem, zachęcało przybyszy z Niemiec i Flandrii do osiedlania się w tej okolicy. Osada założona została na północnych rubieżach Śląska, będącego  
od początków polskiej państwowości w orbicie zainteresowań tak pierwszych Piastów, jak i niemieckich cesarzy i czeskich władców. Jednak od czasu 
poszerzenia przez Bolesława Chrobrego granic o Śląsk, także i Zielona Góra pozostawała we władaniu Piastów. Lokacja miasta w granicach księstwa 
głogowskiego związała na kilka stuleci losy miasta z książęcą metropolią – Głogowem. Pierwszy okres  
istnienia miasta był trudny: było ono obiektem częstych sporów i przetargów możnowładców, nie oszczędziły  
go także klęski pożarów, nieurodzaju, chorób. W połowie XIV wieku Piastowie głogowscy utracili swą  
niezależność polityczną i księstwo głogowskie (wraz z Zieloną Górą), które stało się częścią rządzonego  
z Czech Śląska.  W 1526 korona czeska przeszła w ręce Habsburgów, a wraz z nią cały Śląsk razem  
z Zieloną Górą. Pod rządami Habsburgów Zielona Góra pozostawała przez ponad dwa następne stulecia.  
Był to bardzo trudny okres w dziejach miasta, ze względu  
na uwarunkowania polityczne, religijne oraz gospodarcze. 
6 grudnia 1740 do Zielonej Góry wkroczyły wojska pruskie.  
Wkrótce Prusy opanowały prawie cały Śląsk, i od tego czasu  
miasto znalazło się na terenie pruskiej prowincji  
śląskiej, aż do roku 1945, kiedy 14 lutego wkroczyły  
tu wojska 3 Armii Gwardii I Frontu Ukraińskiego.  
W efekcie ustaleń jałtańskich potwierdzonych później 
na konferencji w Poczdamie Zielona Góra znalazła się  
w granicach Polski.  
                                                                 źródło: Wikipedia 
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Odpowiedzi należy przesłać na e
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgo

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Ul. 30 maja 1960 r. nazwana tak dla upami

Kto poniósł największe konsekwencje

PK 2 

Tablica upamiętniająca Kazimierza Lisowskiego, polskiego działacza społecznego, Prezesa 
Polskich w Zielonej Górze. 

W którym roku Towarzystwo przestało istnie

PK 3 
Filharmonia Zielonogórska. W obiekt wkomponowany jest „dom katolicki”.

Ile schodków prowadzi do wej

PK 4 
Pomnik Dobosza upamiętniają

Kto jest autorem umieszczonego na niej 

PK 5 

Kościół MB Częstochowskiej –
fortyfikacji miejskich. 

Ile kamiennych rozet umieszczono nad

PK 6 
Tablica upamiętniająca Tomasza Sobkowiaka, pierwszego burmistrza Zielonej Góry 1945

W jakiej bitwie został on ranny

PK 7 
Rynek Starego Miasta. Tablica informacyjna

Jakie pojazdy parkowały tutaj pod koniec lat 50. XX wieku

PK 8 

Jedna z najładniejszych kamienic starówki. 
renesansowych. Wzrok przechodnia przyci

Ile postaci zdobi balkon pierwszego pi

PK 9 
Ratusz miejski. Siedziba Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry.

Jaka sala?  

PK 10 
Bachusik – jeden z licznych mieszka

Jakie zwierzę mu towarzyszy

PK 11 
Bachusik Ogrodnikus. 

Na czym siedzi stworek? 

PK 12 

Plac Pocztowy powstał około 1487 r., kiedy wzniesiono bram
nazwa pochodzi od działającej tutaj od XVIII w. poczty. W XIX w. wokół Placu mieszkiwali najbogatsi mieszczanie.

Ile okien znajduje się na przylegaj

PK 13 
Wieża Łaziebna zwana także Głodow

Co trzyma w ręce wspinają

PK 14 
Kamienica z 1906 r. 

Jakie zwierzę umieszczono pod twarz

PK 15 

Stary Rynek 2-3 - dwie kamienice, poł
z najstarszych na rynku - pochodzi z XVIII w

Jaka złota litera znajduje si

PK 16 
Budynek ratusza z XV w., wielokrotnie przebudowywany, z wysok

Na ile części podzielone są

PK 17 

Zielonogórski Stary Rynek wytyczon
wielokrotnie dotykana pożarami, zmieniała si
i pocz. XX wieku. 

Co ukryto pod efektowną szyb

PK 18 
Zabytkowa kamienica z 1906 r. wzniesiona dla lokalnego kupca Bruno Hoffmanna

Ile półkoliście zakończonych okien znajduje si

PK 19 
Bachusik pracujący przy komputerze.

W ile rzędów ułożone są przyciski

PK 20 
Skrybikus Młodszy siedzący przy Bramie Dolnej i opisuj

Jaki rok umieszczono na kamienicy

PK 21 

Zielona Góra od dawna słynie z wyrobu win oraz winobrania. Nic dziwnego, 
pomnik boga wina Bachusa siedz

Ile lamp oświetla postać z cokołu

LOP Ile łącznie postaci ludzi i zwierz

 

 

 

 

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

tak dla upamiętnienia tzw. wydarzeń zielonogórskich - tablica informacyjna.

ksze konsekwencje?  

ca Kazimierza Lisowskiego, polskiego działacza społecznego, Prezesa 

W którym roku Towarzystwo przestało istnieć?  

Filharmonia Zielonogórska. W obiekt wkomponowany jest „dom katolicki”. 

Ile schodków prowadzi do wejścia?  

tniający najmłodszych uczestników Powstania Wielkopolskiego. Tablica pami

umieszczonego na niej cytatu?  

– dawny zbór protestancki. Do jego budowy wykorzystano cegły i kamienie z rozbieranych 

kamiennych rozet umieszczono nad oknem z obrazem Matki Bożej?  

ca Tomasza Sobkowiaka, pierwszego burmistrza Zielonej Góry 1945-1946.

jakiej bitwie został on ranny?  

Rynek Starego Miasta. Tablica informacyjna. 

Jakie pojazdy parkowały tutaj pod koniec lat 50. XX wieku?  

Jedna z najładniejszych kamienic starówki. Dwupiętrowy budynek otrzymał secesyjną fasad
renesansowych. Wzrok przechodnia przyciąga bogaty szczyt oraz kamienne, rzeźbione balkony z atlantami.

postaci zdobi balkon pierwszego piętra? 

Ratusz miejski. Siedziba Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry. 

jeden z licznych mieszkańców Winnego Grodu. 

 mu towarzyszy?  

?  

powstał około 1487 r., kiedy wzniesiono bramę Nową łączącą miasto z traktem ko
cej tutaj od XVIII w. poczty. W XIX w. wokół Placu mieszkiwali najbogatsi mieszczanie.

 na przylegającej do wieży ścianie?  

e Głodową - jedna z nielicznych pozostałości dawnych obwarowa

ce wspinająca się po ścianie postać?  

umieszczono pod twarzą na szczycie kamienicy?  

dwie kamienice, połączone w jeden budynek. Ta mniejsza, zdobiona szczytem ze 
pochodzi z XVIII w. 

Jaka złota litera znajduje się na drewnianej tablicy pod numerem 3?  

wielokrotnie przebudowywany, z wysoką na 58 metrów, gotycko-barokow

ci podzielone są szyby w drzwiach prowadzących do obiektu?  

Zielonogórski Stary Rynek wytyczono w XIV wieku. Ma on prostokątny kształt z ratuszem po
arami, zmieniała się na przestrzeni wieków. Dzisiejsze kamienice otaczaj

Co ukryto pod efektowną szybą?  

a z 1906 r. wzniesiona dla lokalnego kupca Bruno Hoffmanna. Obecnie własno

czonych okien znajduje się na V kondygnacji budynku od ulicy 

cy przy komputerze. 

przyciski klawiatury?  

cy przy Bramie Dolnej i opisujący dzieje miasta. 

Jaki rok umieszczono na kamienicy?  

słynie z wyrobu win oraz winobrania. Nic dziwnego, że to właśnie tutaj we wrze
pomnik boga wina Bachusa siedzącego na beczce z winem. 

ć z cokołu?  

cznie postaci ludzi i zwierząt zdobi filary?  

trino.pttk.pl      

lub za pomocą formularza. 

b, które przebyły TRInO. 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/F/18) 

tablica informacyjna. 

ca Kazimierza Lisowskiego, polskiego działacza społecznego, Prezesa Towarzystwa Rzemieślników 

Tablica pamiątkowa. 

Do jego budowy wykorzystano cegły i kamienie z rozbieranych 

1946. 

ą fasadę nawiązującą do form 
bione balkony z atlantami. 

 miasto z traktem kożuchowskim. Jego obecna 
cej tutaj od XVIII w. poczty. W XIX w. wokół Placu mieszkiwali najbogatsi mieszczanie. 

ci dawnych obwarowań miejskich. 

szczytem ze ślimakami jest jedną  

barokową wieżą z poł. XVI w. 

tny kształt z ratuszem pośrodku. Jego zabudowa, 
 na przestrzeni wieków. Dzisiejsze kamienice otaczające plac pochodzą z XIX  

Obecnie własność Banku PKO SA. 

 na V kondygnacji budynku od ulicy Żeromskiego?  

nie tutaj we wrześniu 2010 roku odłonięto 


