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Współrzędne GPS punktów kontrolnych 

Pn 

Pokonując trasę można dodatkowo zdobyć odznaki:  

• „100-Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego”,  

• Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”,  

• „100 Rocznica Niepodległości”, 

pod warunkiem zaliczenia dodatkowych obiektów w innych miejscowościach.  

Regulaminy odznak do pobrania ze strony zg.pttk.pl.  



 

Opracowanie trasy: Jarosław Maj 

Kreślenie mapy: Dariusz Mazurek 

Aktualność: grudzień 2018 

wersja 1.1 

17 dni Rzeczpospolitej Ostrowskiej bardziej znanej jako Republika Ostrowska, to czas w którym powołano Radę Ludową pełniącą  
rolę dzisiejszej Rady Powiatu oraz Towarzystwo Młodzieży „Pogotowie Służby i Łączności” złożone w dużej części z harcerzy. 
To również powołanie 1. pułku piechoty polskiej oraz polsko-niemieckiej Komendy Placu pełniącą rolę policji i polsko-niemieckiej  
Rady Żołnierskiej. Na terenie powiatów ostrowskiego, odolanowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego powołano Straż Obywatelską  
mającą czuwać nad porządkiem publicznym. Działania na terenie Południowej Wielkopolski wzbudziły zaniepokojenie przygoto-  
wującej Powstanie Wielkopolskie Naczelnej Rady Ludowej, uznanej jako działanie przedwczesne, mogące wywołać mobilizację  
niemieckiego wojska. W związku tym 26 listopada zapadła decyzja o rozwiązaniu 1. pułku piechoty polskiej, którego większość 
żołnierzy przedarła się do Szczypiorna, ostrowianie musieli zaś na niepodległość zaczekać 36 dni do pamiętnej „Nocy Sylwestrowej”.   

                                  Współczesne echa Republiki Ostrowskiej, to przede wszystkim Święto Miasta organizowane 10 listopada,  
                                       w rocznicę jej proklamowania, to również serial telewizyjny „Republika Ostrowska” i film pełnometrażowy  
                                         „Republika Nadziei” oraz książka „Noc sylwestrowa” Kazimierza Radowicza. Mamy w Ostrowie Rondo  
                                             Republiki Ostrowskiej, wydawnictwo „Republika Ostrowska” oraz cykliczne imprezy: Rajd Samocho- 
                                                   dowy „Śladami Republiki Ostrowskiej”, harcerski Rajd Republiki Ostrowskiej oraz Bieg Republiki  
                                                        Ostrowskiej. Krytycy używania terminu „Republika Ostrowska” sugerują, że prawdopodobnie  
                                                               powstał on na użytek realizowanego w 1988 roku filmu i nie był stosowany w 1918 roku.  
                                                                    Nie zmienia to jednak faktu, że blisko 100 lat temu ostrowianie nie czekali bezczynnie  
                                                                          na wolną Polskę i zdobyli się na spektakularny czyn, godny upamiętniania. 

                                                                                                                                                                                                     źródło: d-w.pl, Wikipedia   

Na planie miasta zaznaczono punkty kontrolne (PK). 

Do każdego z nich zadano pytanie. Odpowiedzi na pytania,  

jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć  

do organizatora. 

Długość trasy: 14,5 km 

Do potwierdzenia: 30 PK  



  

 

Odpowiedzi należy przesłać na e

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (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/.

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Tablice na północnej ścianie budynku dworca kolejowego.

Z jakiego kraju powracała Armia gen. Józefa Hallera?

PK 2 
Jedyny obelisk na stanicy harcerskiej „Zielona Polana”.

Kto „prowadzi nas do gwiazd”?

PK 3 
Obelisk przy ścieżce rowerowej w 

W którym roku powstało najstarsze w Wielkopolsce Gimnazjalne Koło Sportowe?

PK 4 
Kwatera powstańców wielkopolskich na jednym z ostrowskich cmentarzy.

Kto poległ pierwszy w 1918 r.?

PK 5 

Tablica na budynku dawnego Konwiktu Arcybiskupiego u zbiegu al. Powstańców Wielkopolskich 

i Ledóchowskiego, obecnie Muzeum i Pracownia Konserwatorska Diecezji Kaliskiej.

Kwaterą jakiej organizacji w czasie Powstania Wielkopolskiego był Konwikt 

PK 6 

Tablica na Domu Katolickim przy ul. Kard. Ledóchowskiego

W którym roku, miesiącu i dniu Lud Ostrowa utworzył Radę Ludową i pierwszy w Wielkopolsce 
Pułk Powstańczy?  

PK 7 

Tablica obok rzeźby „Pielgrzym” przy wejściu do kościoła 

Męczennika. 

Kto był „Synem Ostrowa Wielkopolskiego”?

PK 8 
Tablice na kamienicach po północnej stronie placu Rowińskiego.

W jakich latach żył Stefan Rowiński, pierwszy burmistrz Ostrowa w odrodzonej Polsce?

PK 9 
Tablice na kamienicach po północnej stronie placu Rowińskiego.

W jakich miesiącach roku 1918 zebrała się Rada Ludowa?

PK 10 
Tablice na budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gimnazjalnej.

Kto był założycielem Szkoły Królewskiego 

PK 11 
Tablica na budynku remizy OSP przy ul. Staszica.

Podaj datę założenia OSP w Ostrowie?

PK 12 

Tablica na budynku nr 29 przy ul. Wiosny Ludów.

Podaj nazwę pisma konspiracyjnego, którego redakcja znajdowała się w domu Henryka 
Bigosia? 

PK 13 
Ostrowski Rynek. 

Kim był z zawodu Stefan Rowiński?

PK 14 
Ostrowski ratusz. Tablice przy wejściu do ratusza.

Podaj datę wyzwolenia Ostrowa spod okupacji 

PK 15 
Kamienica nr 33 przy ul. Wrocławskiej.

W jakiej armii w czasie II Wojny Światowej była rodzina Niesobskich?

 

 

 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (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/.

reacyjna Impreza na Orientację

Tablice na północnej ścianie budynku dworca kolejowego. 

Z jakiego kraju powracała Armia gen. Józefa Hallera?  

Jedyny obelisk na stanicy harcerskiej „Zielona Polana”. 

Kto „prowadzi nas do gwiazd”? 

Obelisk przy ścieżce rowerowej w dzielnicy Wenecja, przy restauracji „Borowianka”.

W którym roku powstało najstarsze w Wielkopolsce Gimnazjalne Koło Sportowe?

Kwatera powstańców wielkopolskich na jednym z ostrowskich cmentarzy. 

Kto poległ pierwszy w 1918 r.? 

Tablica na budynku dawnego Konwiktu Arcybiskupiego u zbiegu al. Powstańców Wielkopolskich 

i Ledóchowskiego, obecnie Muzeum i Pracownia Konserwatorska Diecezji Kaliskiej.

Kwaterą jakiej organizacji w czasie Powstania Wielkopolskiego był Konwikt 

Tablica na Domu Katolickim przy ul. Kard. Ledóchowskiego. 

W którym roku, miesiącu i dniu Lud Ostrowa utworzył Radę Ludową i pierwszy w Wielkopolsce 

Tablica obok rzeźby „Pielgrzym” przy wejściu do kościoła Konkatedralnego św. Stanisława Biskupa 

Kto był „Synem Ostrowa Wielkopolskiego”? 

Tablice na kamienicach po północnej stronie placu Rowińskiego. 

W jakich latach żył Stefan Rowiński, pierwszy burmistrz Ostrowa w odrodzonej Polsce?

Tablice na kamienicach po północnej stronie placu Rowińskiego. 

W jakich miesiącach roku 1918 zebrała się Rada Ludowa?  

Tablice na budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gimnazjalnej.

Kto był założycielem Szkoły Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie w 1845 r.?

Tablica na budynku remizy OSP przy ul. Staszica. 

Podaj datę założenia OSP w Ostrowie? 

Tablica na budynku nr 29 przy ul. Wiosny Ludów. 

Podaj nazwę pisma konspiracyjnego, którego redakcja znajdowała się w domu Henryka 

Kim był z zawodu Stefan Rowiński? 

Ostrowski ratusz. Tablice przy wejściu do ratusza. 

Podaj datę wyzwolenia Ostrowa spod okupacji hitlerowskiej? 

Kamienica nr 33 przy ul. Wrocławskiej. 

W jakiej armii w czasie II Wojny Światowej była rodzina Niesobskich? 

trino.pttk.pl      

lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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/WE (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/. 

reacyjna Impreza na Orientację (16/P/18) 

dzielnicy Wenecja, przy restauracji „Borowianka”. 

W którym roku powstało najstarsze w Wielkopolsce Gimnazjalne Koło Sportowe? 

Tablica na budynku dawnego Konwiktu Arcybiskupiego u zbiegu al. Powstańców Wielkopolskich  

i Ledóchowskiego, obecnie Muzeum i Pracownia Konserwatorska Diecezji Kaliskiej. 

Kwaterą jakiej organizacji w czasie Powstania Wielkopolskiego był Konwikt Arcybiskupi? 

W którym roku, miesiącu i dniu Lud Ostrowa utworzył Radę Ludową i pierwszy w Wielkopolsce 

Konkatedralnego św. Stanisława Biskupa 

W jakich latach żył Stefan Rowiński, pierwszy burmistrz Ostrowa w odrodzonej Polsce? 

Tablice na budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gimnazjalnej. 

Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie w 1845 r.? 

Podaj nazwę pisma konspiracyjnego, którego redakcja znajdowała się w domu Henryka 

 



  

Odpowiedzi należy przesłać na e

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę 
na publikację na liście osób, któ

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 16 
Tablica na ścianie kamienicy na rogu ul. Gimnazjalnej i ks. Kompały.

Jak nazywał się żołnierz 60. PP 
Wielkopolskim w dn. 3.09.1939 r.?

PK 17 

Jeden z najstarszych grzebalnych cmentarzy w Polsce z 1784 r. nazywany „Starym cmentarzem” 
przy placu Bankowym. Brama wejściowa od strony ronda.

Jak brzmi napis na bramie cmentarza?

PK 18 
„Ściana Pamięci” przy ul. Wrocławskiej na wprost ul. Armii 

Kto był fundatorem „Ściany Pamięci” poświęconej Powstańcom Wielkopolskim?

PK 19 
Tablica na ogrodzeniu budynku nr 21A przy ul. Kościuszki (dawne koszary).

Obecność w koszarach którego pułku przypomina tablica?

PK 20 
Tablica na bloku przy ul. Kopernika 3.

Ilu Polaków oprawcy hitlerowscy zamordowali w latach 1942 

PK 21 
Tablica na zachodniej ścianie banku przy ul. Kościuszki.

Jaki sławny kompozytor mieszkał w tym budynku w latach 1946 

PK 22 
Pomnik na skwerze placu Bankowego w parku Kilińskiego.

W jakich latach zatrzymał się w Ostrowie Fryderyk Chopin?

PK 23 
Obeliski przy „Dębach Pamięci” przy rondzie Sybiraków.

Komu poświęcone są „Dęby Pamięci”?

PK 24 

Tablica na budynku przy ul. Partyzanckiej 25.

Podaj datę spotkania w celu ustalenia zasad działania konspiracji wojskowej w Wielkopolsce
w czasie II Wojny Światowej.

PK 25 
Tablica na budynku przy ul. Sienkiewicza 1.

Komu poświęcona jest tablica znajdująca się na budynku?

PK 26 
Tablica na budynku nr 20 przy ul. Wolności.

W którą rocznicę powieszono tablicę poświęconą powstaniu PCK?

PK 27 

Elewacja budynku Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Wolności.

W jakim dniu i którego roku wymuszono na niemieckiej Radzie Żołnierzy odstąpienie 
koszar 155. Pułku Piechoty im. Helmuta Moltkiego dla formowanego 1. Pułku Piechoty 
Polskiej? 

PK 28 
Północno - zachodni narożnik placu 23 Stycznia.

Jak brzmi nazwa żydowskiego cmentarza?

PK 29 

„Ściana Pamięci” na zachodniej elewacji kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego.

Kto jest fundatorem tablicy w „Hołdzie Walczącym i Poległym na Froncie Południowym 
Powstania Wielkopolskiego 1918

PK 30 
Tablica przy głównym wejściu do budynku IV LO.

Kogo imienia jest IV LO?
 

 

 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (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/.

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Tablica na ścianie kamienicy na rogu ul. Gimnazjalnej i ks. Kompały. 

Jak nazywał się żołnierz 60. PP - pierwsza ofiara agresji hitlerowskiej w Ostrowie
w dn. 3.09.1939 r.? 

Jeden z najstarszych grzebalnych cmentarzy w Polsce z 1784 r. nazywany „Starym cmentarzem” 
przy placu Bankowym. Brama wejściowa od strony ronda. 

Jak brzmi napis na bramie cmentarza? 

„Ściana Pamięci” przy ul. Wrocławskiej na wprost ul. Armii Krajowej. 

Kto był fundatorem „Ściany Pamięci” poświęconej Powstańcom Wielkopolskim?

Tablica na ogrodzeniu budynku nr 21A przy ul. Kościuszki (dawne koszary). 

Obecność w koszarach którego pułku przypomina tablica? 

Kopernika 3. 

Ilu Polaków oprawcy hitlerowscy zamordowali w latach 1942 – 1943 w karnym obozie pracy?

Tablica na zachodniej ścianie banku przy ul. Kościuszki. 

Jaki sławny kompozytor mieszkał w tym budynku w latach 1946 – 1951?

skwerze placu Bankowego w parku Kilińskiego. 

W jakich latach zatrzymał się w Ostrowie Fryderyk Chopin? 

Obeliski przy „Dębach Pamięci” przy rondzie Sybiraków. 

Komu poświęcone są „Dęby Pamięci”? 

Tablica na budynku przy ul. Partyzanckiej 25. 

Podaj datę spotkania w celu ustalenia zasad działania konspiracji wojskowej w Wielkopolsce
w czasie II Wojny Światowej. 

Tablica na budynku przy ul. Sienkiewicza 1. 

Komu poświęcona jest tablica znajdująca się na budynku? 

budynku nr 20 przy ul. Wolności. 

W którą rocznicę powieszono tablicę poświęconą powstaniu PCK? 

Elewacja budynku Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Wolności. 

W jakim dniu i którego roku wymuszono na niemieckiej Radzie Żołnierzy odstąpienie 
koszar 155. Pułku Piechoty im. Helmuta Moltkiego dla formowanego 1. Pułku Piechoty 

zachodni narożnik placu 23 Stycznia. 

żydowskiego cmentarza? 

„Ściana Pamięci” na zachodniej elewacji kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego.

Kto jest fundatorem tablicy w „Hołdzie Walczącym i Poległym na Froncie Południowym 
Wielkopolskiego 1918-1919”? 

głównym wejściu do budynku IV LO. 

Kogo imienia jest IV LO? 

trino.pttk.pl      

lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę  
re przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (16/P/18) 

pierwsza ofiara agresji hitlerowskiej w Ostrowie 

Jeden z najstarszych grzebalnych cmentarzy w Polsce z 1784 r. nazywany „Starym cmentarzem”  

Kto był fundatorem „Ściany Pamięci” poświęconej Powstańcom Wielkopolskim? 

1943 w karnym obozie pracy? 

1951? 

Podaj datę spotkania w celu ustalenia zasad działania konspiracji wojskowej w Wielkopolsce 

W jakim dniu i którego roku wymuszono na niemieckiej Radzie Żołnierzy odstąpienie 
koszar 155. Pułku Piechoty im. Helmuta Moltkiego dla formowanego 1. Pułku Piechoty 

„Ściana Pamięci” na zachodniej elewacji kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego. 

Kto jest fundatorem tablicy w „Hołdzie Walczącym i Poległym na Froncie Południowym 


