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Dł.	trasy:	ok	1,5	km
Liczba	PK:	17

Aktualność	trasy:
lipiec		2019
Wersja	1.1

Opracowanie	trasy:	Wojciech	Drozda

www.trepklub.waw.pl
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Karlino
Kuwejt	nad	Radwią

Na	planie	Karlina	zaznaczono
różne	miejsca	i	obiekty	będące
punktami	kontrolnymi	(PK).
Do	każdego	z	nich	zadano	pytanie.
Odpowiedzi	na	pytania,	jako
potwierdzenie	przebycia
trasy,	należy	dostarczyć
do	organizatora.	

	Źródło:	https://www.perlypolski.pl

Pierwsza	wzmianka	o	miejscowości	Karlino	pochodzi	z	1240	roku	i	mówi	o	tym,	że	Karlino	należało	wówczas	
do	tzw.	księstwa	kamieńskiego,	jednak	najstarszy	zapis	o	Karlinie	pochodzi	z	 	24	marca	1299,	gdy	wymieniono	

Horna,	 obywatela	 Karlina	 (Horn	 Ciuis	 In	 Corlin).	 Pierwotnie	 okolice	 Karlina	 należały	 do	 książąt	 pomorskich,	
natomiast	 biskupi	 kamieńscy	 weszli	 w	 ich	 posiadanie	 około	 roku	 1280,	 przejmując	 zachodnią	 część	 ziemi	

kołobrzeskiej	 jako	spadek	po	Warcisławie	 III.	W	1308	roku	biskup	kamieński	w	swoim	dokumencie	wspomina	o	"naszym	zamku	Karlino".	
Wtedy	musiał	to	być	jeszcze	nieduży	drewniany	gród	w	widłach	rzeki	Parsęty	i	Radwi.	Dopiero	w	1372	roku	podjęto	decyzję	o	przeniesieniu	
siedziby	biskupiej	do	Karlina	i	przystąpiono	do	budowy	obronnego	zamku.
Na	ten	cel	ówczesny	biskup	Filip	von	Rehberg	pożyczył	od	rady	Słupska	kwotę	350	grzywien.	Ostatecznie	ten	sam	biskup	w	1385	roku	nadał
Karlinu	prawa	miejskie	na	prawach	Lubeki	oraz	herb.	Wtedy	również	prawdopodobnie	wytyczono	zachowany	do	dziś	układ	ulic	w	centrum	
Karlina.
Niezwykle	ważnym	wydarzeniem	w	 dziejach	 Karlina	 i	 okolic	 była	 erupcja	 ropy.	 Do	 zdarzenia	 doszło	 9	 grudnia	 1980	 r.	w	 godzinach	
wieczornych	we	wsi	Krzywopłoty	koło	Karlina.	W	następstwie	spięć	w	sieci	elektrycznej	ropa	zapaliła	się.	Na	miejsce	przybyło	osiemnaście	
jednostek	 straży	 pożarnej,	 które	 przystąpiły	 do	 zabezpieczania	 okolicy	 przed	 pożarem.	 Z�ywioł	 został	 opanowany	w	 nocy	 z	 13	 na	 14	
stycznia	1981	r.	W	miejsce	pożaru	powstała	pierwsza	kopalnia	ropy.

Źródło mapy:©autorzyOpenStreetMap
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Legenda

budynek

tablica	informacyjna

inny	obiekt
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/Z/20) 

PK 1 
Fontanna prezentująca w sposób multimedialny pamiętny wybuch ropy oraz walkę strażaków z płonącym szybem. 

Ile stylizowanych latarni gazowych ustawiono na placu wokół fontanny?  

PK 2 
Plac wokół fontanny – tablice informacyjne o Karlinie i miastach partnerskich.  

Ile wydarzeń z dziejów miasta przedstawiono na fontannie, przed ratuszem, w miejscowości Wolgast?  

PK 3 
Most na Radwi.  

Jaki rok umieszczono na balustradzie mostu?  

PK 4 
Murowana kamienica, zbudowana w drugiej połowie XIX wieku w stylu secesyjnym.  

Ile elementów zdobniczych w kształcie okręgu umieszczono w dolnej części wykuszu*1?  

PK 5 
Szachulcowy spichlerz wybudowany w stylu neogotyckim z lat 30. XIX wieku. Na uwagę zasługuje wykończenie 
szczytowe z neogotyckimi wieżycami.  

Ile okrągłych kotew*2 znajduje się na ścianie budynku od strony rzeki?  

PK 6 

Wyspa Biskupia – miejsce pierwszej lokalizacji Karlina, od 1280 roku w posiadaniu biskupów kamieńskich. 
Zamek biskupów datowany jest na XIV wiek. Podczas wojny siedmioletniej w 1671 roku cały zespół zamkowy 
spłonął, a następnie został rozebrany do przyziemia. Na przełomie XIX i XX wieku powstał  tu zespół folwarczny, 
z którego zachowały się: eklektyczny dwór Fryderyka Wilhelma, magazyn zbożowy, obora i stodoła.  

Z którego roku pochodzi miedzioryt ilustrujący wygląd zamku Biskupów Kamieńskich?  

PK 7 
Ulica Spichrzowa.  

Ile ozdobnych lamp wisi wzdłuż ulicy Spichrzowej?  

PK 8 
Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie wzniesiony w latach 1908-1912 w stylu eklektycznym z neogotyckim 
sklepieniem. Na uwagę zasługuje jego bogata sztukateria oraz neorenesansowy szczyt z kartuszem i herbem miasta.  

Jaki napis umieszczono w dolnej części kartusza*3?  

PK 9 

Kościół parafialny św. Michała Archanioła, do 1962 r. pw. Chrystusa Króla. Wybudowany w 1510 roku w stylu 
późnogotyckim. Mocno zniszczony podczas pożaru w 1685 roku. W okresie kwaterowania wojsk napoleońskich 
zamieniony został na magazyn wojskowy. W końcu XIX w. ponownie przeznaczony na cele sakralne. Nie został 
zniszczony podczas II wojny światowej. Tablica informacyjna.  

Na czyj koszt odnowiono świątynię po pożarze?  

PK 10 
Teren przykościelny. Figura św. Michała Archanioła.  

Z ilu słów składa się piąty od góry wers modlitwy?  

PK 11 
Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie powstała w 1946 roku.  

Ile liści dębu umieszczono na bramie wjazdowej?  

PK 12 
Ekspozycja plenerowa na terenie Muzeum Ziemi Karlińskiej. Fragment torowiska (rozjazd) pochodzący z rozebranej 
w 1964 roku linii kolei wąskotorowej. 

Z ilu podkładów składa się eksponowany fragment torowiska?  

PK 13 
Ekspozycja plenerowa na terenie Muzeum Ziemi Karlińskiej.  

Z którego roku pochodzi kamień młyński?  

PK 14 
Budynek dawnego sądu, z początku XX w. Wzniesiony z czerwonej cegły licowanej z elementami dekoracyjnymi, 
jest obecnie siedzibą m.in. Muzeum Ziemi Karlińskiej, Policji oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.  

W którym roku wybudowano budynek?  

PK 15 
Neoklasycystyczna kamienica z końca XIX wieku.  

Ile zaślepionych okien znajduje się od strony ulicy Marii Konopnickiej?  

PK 16 
Secesyjna kamienica z 1902 roku.  

Ile kamiennych głów umieszczono na elewacji budynku?  

PK 17 
Tzw. Dom Napoleona, szachulcowo-murowany budynek z 1792 r. 

Ile flagowników znajduje się na narożniku budynku na wysokości pierwszego piętra? 

Trudniejsze słowa użyte w tekście: 

1/ wykusz – część budynku kryta osobnym dachem, wystająca poza lico ściany na pewnej wysokości nad ziemią 
2/ kotew (kotwa) – element konstrukcyjny stosowany do mocowania (kotwienia) elementów budynku 
3/ kartusz – ozdobne obramowanie tarczy herbowej, tablicy inskrypcyjnej, płaskorzeźby, malowidła itp. 

trino.pttk.pl  

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 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/. 
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