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Śródmieście	–	część	północna 4/Z/20

N

Dł.	trasy:	ok	4,5	km
Liczba	PK:	22

Aktualność	mapy:	
		lipiec	2019
Wersja	1.0

Na	planie	Koszalina	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	mapy:	 autorzy	OpenStreetMap©
www.trepklub.waw.pl

Opracowanie	trasy:	Wojciech	Drozda
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Koszalin	znajduje	się	w	krainie	przyrodniczo-leśnej	i	jest	prawdziwą	'oazą'	przyrodniczo-krajobrazową,	a	to	dzięki	
ogromnej	powierzchni	obszarów	zajętych	przez	zieleń	oraz	wyróżniającą	się	ciekawą	i	bogatą	szatą	roślinną.

Na	obszarze	Koszalina	przeważa	krajobraz	rolniczy,	urozmaicony	lasami	mieszanymi.	Miasto	zaliczane	jest	do	najbardziej	
zielonych	i	czystych	ekologicznie	miast	Polski.	Ponad	40%	ogólnej	powierzchni	miasta	zajmują	zieleńce	i	parki	oraz	lasy	mieszane	

bogate	w	buki,	polską	lianę	–	wiciokrzew	pomorski,	cis	pospolity,	modrzew	europejski,	dąb	bezszypułkowy,	jarząb	brekinia,	brzozę	niską	
oraz	bluszcz	pospolity	i	fragment	buczyny	pomorskiej.	Koszalin	obejmuje	ponad	98	km2	malowniczego	terenu	z	4	parkami	w	samym	
sercu	miasta	oraz	wznoszącą	się	na	wysokość	137	m	n.p.m.	prastarą	Górą	Chełmską,	pokrytą	z	dwóch	stron	gęstym	lasem.
Koszalin	–	Miasto	Zielone	i	gmina	przyjazna	środowisku	–	słynie	z	pięknych	parków	i	czystej	wody.	Miasto	dysponuje	7	parkami	
spacerowo-wypoczynkowymi	i	34	zieleńcami	(w	tym	5	parków	i	2	zieleńce	wpisane	do	rejestru	zabytków)	oraz	2	rezerwatami	przyrody
i	ogrodami	działkowymi,	okalającymi	miasto.	Przez	środek	miasta	ciągnie	się	zabytkowy	Park	im.	Książąt	Pomorskich,	w	którym	
większość	stanowią	liczące	kilkadziesiąt	i	kilkaset	lat	drzewa,	z	których	wiele	uznano	za	okazy	pomnikowe.	Ponadto	występują	duże	
skupiska	zieleni	w	postaci	kompleksu	lasów	państwowych	i	lasu	komunalnego	–	jako	obszar	chronionego	krajobrazu,	rezerwatu	
przyrody,	zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,	cmentarza,	ogrodów,	zieleńców,	zieleni	osiedlowej	i	zieleni	przyulicznej.

	Źródło:	https://www.koszalin.pl



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (4/Z/20) 

PK 1 
Tablica z fragmentem listu Jana Pawła II skierowanego do artystów z okazji obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 

Z ilu wyrazów składa się czwarty wers od góry? 

PK 2 
Skwer Ofiar Katyńskich. Pomnik gen. Władysława Sikorskiego, odsłonięty 2003 roku, wg projektu Z. Wujka. Wcześniej w tym miejscu stał 
pomnik gen. Karola Świerczewskiego tego samego autora. 

Nazwa jakiej miejscowości znajduje się na pomniku, nad nazwą Gibraltar? 

PK 3 

Zabudowania koszalińskiego browaru założonego, jako spółka kapitału ziemiańskiego, w 1873 r. Produkowano tutaj takie znane marki,  
jak pilzner koszaliński i piwo leżakowe. W 1945 r. budynki uniknęły zniszczeń. W latach 90. XX w. w części pomieszczeń urządzono 
restaurację i pub. 

Ile hektolitrów piwa produkowano w czasie II wojny światowej? 

PK 4 
Mural na ścianie odnowionej kamienicy. 

Ile samochodów widać na widokówce z przełomu lat 30/40. XX wieku? 

PK 5 
Parafia Greckokatolicka pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy – funkcjonuje od 1970 roku. 

Jaki napis umieszczono na najniższym ramieniu krzyża? 

PK 6 
Mural na boisku do koszykówki. 

Jaki numer ma zawodnik w niebieskiej koszulce? 

PK 7 
Tablica z regulaminem Sportowej Doliny. 

Ile podpunktów zawiera punkt 17?  

PK 8 
Park doświadczeń Rudolfa Clausiusa (1822-1888), pochodzącego z Koszalina wybitnego matematyka i fizyka, współtwórcy II zasady 
termodynamiki. Park tworzy 11 instalacji. 

Jakie rury są nazwą jednej z nich? 

PK 9 
Muszla św. Jakuba. 

Z ilu liter składa się napis na podstawie? 

PK 10 
Pałac Młynarza i młyn z XIX w. Młyn powstał w latach 1838-1842. Wyposażono go w amerykańskie urządzenia techniczne i turbinę wodną.  
W latach 1890-1897 do młyna dobudowano kamienicę nazwaną Pałacem Młynarza. Od 1991 r. jest to siedziba Muzeum w Koszalinie. 

Jaki rok umieszczono nad łacińskim napisem na ścianie budynku?  

PK 11 
Zabytkowy Park im. Książąt Pomorskich – najstarsza część parku, tzw. Stara Promenada, powstała w 1817 r. u podnóża murów obronnych. 
Rośnie tutaj wiele interesujących okazów i pomników przyrody. Klon zwyczajny – pomnik przyrody. 

Jaki jest obwód drzewa? 

PK 12 
Pomnik Cypriana Kamila Norwida, osłonięty w 1980 roku. To drugi pomnik wieszcza, jaki powstał w Polsce. Jego cokół pochodzi z pomnika 
Wilhelma I z Drawska Pomorskiego. 

Jaki napis znajduje się na popiersiu pod nazwiskiem i imieniem projektanta? 

PK 13 
Jedyna w Koszalinie magnolia drzewiasta – pomnik przyrody. 

Ile wynosi obwód drzewa? 

PK 14 
Park przy Amfiteatrze. Obecne założenia krajobrazowe parku datuje się na I poł. XIX wieku. Występują tutaj 72 gatunki i odmiany drzew. 
Najokazalsze z nich rośnie przy amfiteatrze. To dąb szypułkowy o obwodzie pnia wynoszącym ponad 4 m. Aleja Gwiazd Kabaretu. 

Czyja gwiazda znajduje się jako piąta (podaj imię), licząc od strony ul. Piastowskiej? 

PK 15 
Park przy Amfiteatrze. Drogowskaz z nazwami miast partnerskich. 

W jakim państwie leży miasto, do którego jest stąd najdalej? 

PK 16 

Park im. Tadeusza Kościuszki. Pierwotnie był to teren Starego Cmentarza, na którym chowano zasłużonych obywateli miasta. Następnie 
cmentarz przebudowano na park miejski. W 2006 roku stworzono tutaj Aleję Dębów Pamięci na cześć zasłużonych mieszkańców 
niemieckiego Köslina. Dąb Papieża Jana Pawła II.   

Ile słów umieszczono pod napisem „Papież Jan Paweł II”? 

PK 17 
Park im. Tadeusza Kościuszki. Pomnik „Więzi Polonii z Macierzą” autorstwa Romualda Grodzkiego, odsłonięty w lipcu 1976 r., z inicjatywy 
uczestników Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych.  

Ile owoców nazbierały kobiety do koszyków? 

PK 18 
Budynek Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oddany do użytku w 1973 r. Zgromadzono tutaj największy księgozbiór na Pomorzu Środkowym 
obejmujący przede wszystkim wydawnictwa popularnonaukowe, zbiory regionalne i dokumenty życia społecznego.  

Jakie lata umieszczono na medalionie obok tablicy z nazwą biblioteki? 

PK 19 
Budynek Zespołu Szkół Elektroniczno-Elektrycznych im. Romualda Traugutta z 1887 r. w którym pierwotnie mieściła się jedna z najstarszych 
szkół w Koszalinie – Knaben-Schulhaus. Tablica pamiątkowa. 

Ile postaci w rogatywkach znajduje się na tablicy za głową Traugutta? 

PK 20 
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków. Historia szkoły sięga końca XIX wieku. Od 1910 roku w jej budynku 
funkcjonowało Państwowe Gimnazjum Królestwa Pruskiego. Dwie tablice pamiątkowe. 

Ilu kierowników szkoły upamiętniono na obu tablicach? 

PK 21 
Tablica ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego, odsłonięta w 1990 roku w 70. rocznicę zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. 

Jaka firma zarządza kamienicą, na której wisi tablica? 

PK 22 
Pomnik rtm. Witolda Pileckiego, odsłonięty w 2012 r. W Koszalinie od 1945 do 1991 roku mieszkała siostra rotmistrza Maria Pilecka. 

Ile postaci umieszczono obok symbolu Polski Walczącej? 
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