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                             Kołobrzeg to nie tylko słońce, plaża i port. Jeśli znużą się Państwo kąpielami słonecznymi, spacerami po porcie lub pogoda spłata 

Wam figla, warto udać się na spacer szlakami średniowiecznych Kołobrzeżan. Odwiedzając najstarsze zakątki miasta, należy pamiętać, że wiosną 

1945 roku przez Kołobrzeg przetoczył się front, w wyniku czego miasto zostało zniszczone w prawie 90%. Dlatego też chcąc poznać stare dzieje 

Kołobrzegu, warto odwiedzić nieliczne ocalałe wartościowe zabytki. Na miejscu Starego Miasta powstała zupełnie nowa dzielnica zwana przez 

miejscowych Nową Starówką. Nowe domy wyglądające jak zadbane stare kamieniczki zostały wpasowane w prawdziwe staromiejskie 

budownictwo. Liczne elementy i detale zapożyczone z dawnych stylów architektonicznych tworzą niepowtarzalny klimat Starówki. W centrum 

stoi neogotycki ratusz. Nie ma tu otwartych przestrzeni. Wzdłuż wąskich uliczek ciągnie się zwarta zabudowa. Nad całością góruje ogromna 

gotycka bazylika katedralna. Miejsce to dzięki swojemu specyficznemu klimatowi nawiązuje do najdawniejszych dziejów miasta i łączy ją

z historią współczesną. Proponujemy przenieść się w czasie do minionych wieków i przypomnieć te historyczne budowle. 

W 1255 roku Kołobrzeg jako pierwszy na Pomorzu Zachodnim otrzymał prawa miejskie na prawie lubeckim. Pierwotnie miasto było 

obwarowane drewniano-ziemnym wałem i fosą, później murami miejskimi z kamienia i cegły. Funkcję obronną murów wspomagała 

dodatkowo fosa o szerokości 20 m. Miasto zajmowało powierzchnię ok. 18 ha. W obrębie murów mieszkało ok. 6 tysięcy mieszczan. Poza 

murami funkcjonowało pięć przedmieść. Granice Starego Miasta w przybliżeniu określają dzisiejsze ulice: Kamienna, Dubois, Wąska i Rzeczna. 

Do miasta można się było dostać przez cztery bramy: Młyńską (obecnie ul. Młyńska i Budowlana), Kamienną (obecnie ul. Budowlana, 

nieopodal wieży ciśnień), Solną lub inaczej Portową (zlokalizowana była na osi port–warzelnie soli) i Nową nazywaną także Bramą 

Panewników (prowadziła w kierunku warzelni). Miasto przybrało formę szachownicy z prostokątnym rynkiem, ale w całości miało kształt 

owalny, typowy dla miast lokowanych na prawie niemieckim. Dzięki kwitnącemu handlowi rosła zamożność mieszkańców, stąd już

w XV wieku miasto było całkowicie murowane.

Żródło:	http://klimatycznykolobrzeg.pl
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Na	planie	Kołobrzegu	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.



1 
Modernistyczny budynek byłego starostwa z końca XIX wieku. 

Ile pilastrów znajduje się pomiędzy oknami narożnego wykusza? 

2 
Modernistyczna kamienica z elementami secesji zbudowana ok. 1920 r. 

Na ile części podzielone jest środkowe okno na ostatniej kondygnacji budynku? 

3 

Ceglana wieża ciśnień z 1885 r. Woda pobierana była bezpośrednio z Parsęty, a od 1906 r. pompowano ją 
z okolic wsi Rościęcino. Obecnie wieża pełni funkcję zbiornika wyrównawczego w sieci miejskiej i znajduje się 
w niej restauracja browarna.  

Z którego roku pochodzi zdjęcie na tablicy informacyjnej? 

4 

Baszta Lontowa (Prochowa) – jedyny obiekt średniowiecznego systemu obronnego, który przetrwał do dnia 
dzisiejszego w całości. 

Kogo upamiętnia znajdująca się na budynku tablica? 
Jak daleko stąd do Czaplinka?  

5 
Skwer 750-lecia. Głaz z tablicą upamiętniającą nadanie praw miejskich Kołobrzegowi. 

Który dzień maja upamiętnia tablica? 

6 

Spichrz Katownia / Domek Kata wybudowany w XV wieku, później przebudowany. Pięciokondygnacyjny 
budynek pierwotnie pełnił rolę spichrza zbożowego. 

Od którego roku działa tutaj restauracja? (odpowiedź na herbie)  

7 
Fontanna „Kula ziemska” – granitowa kula obracająca się na poduszce wodnej. 

Ile ozdobnych studzienek z herbem znajduje się w promieniu 3 metrów od fontanny?  

8 
Ratusz – pierwotnie gotycki, obecnie neogotycki, przypominający wyglądem średniowieczny obronny zamek. 

Kogo upamiętniają dwie tablice (znajdujące się po lewej stronie schodów prowadzących do 
głównego wejścia)?  

9 
Katedra rzymskokatolicka – krzyż misyjny. 

Podaj najbardziej odległy w czasie rok z drewnianej części krzyża. 

10 
Katedra rzymskokatolicka – pomnik arcybiskupa Marcina Dunina. 

Kto i kiedy ufundował pomnik?  

11 

Katedra rzymskokatolicka – pomnik 1000-lecia ustanowienia biskupstwa w Kołobrzegu, zaprojektowany 
przez Wiktora Szostałę. Powstał z inicjatywy kołobrzeskich kupców, rzemieślników i przedsiębiorców.  

Jaki cech wymieniono na liście ofiarodawców? 

12 

Katedra – tablica upamiętniająca mszę świętą z okazji 975-lecia biskupstwa, której przewodniczył kardynał 
Karol Wojtyła 17 sierpnia 1975 r. 

Kto jest twórcą rzeźb na tablicy? 

13 

Pałac Braunschwerga pochodzący z przełomu XVIII/XIX w., budynek w stylu empire o oryginalnej fasadzie. 
Obecnie mieści się w nim Muzeum Miasta Kołobrzegu, oddział Muzeum Oręża Polskiego. 

Jak miała na imię córka kupca-fundatora pałacu?  

14 

Akademia Rycerska – hala z końca XVIII w. będąca niegdyś miejscem nauki fechtunku i jazdy konnej dla 
młodzieży szlacheckiej. 

Jakie lata zapisane są na herbie?  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (5/Z/19) 



15 

Baszta Więzienna. W średniowieczu przetrzymywano w niej ludzi oczekujących na proces lub wykonanie 
wyroku. 

Kto mieszkał w baszcie w „czasach nowożytnych”? 

16 
Krzyż i figurka Matki Bożej. Na krzyżu tabliczka „Rekatolizacja Pomorza”. 

Jaki numer umieszczono na tabliczce? 

17 

Zespół budynków dawnego klasztoru Diakonis. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z XIII w. Od 1653 r. 
pełnił funkcję kościoła garnizonowego. Zniszczony i odbudowany w 1832 r. w stylu neogotyckim. Budynki 
klasztorne powstały w końcu XIX w. jako klasztor protestancki dla panien.  

W którym roku odsłonięto tablicę poświęconą zakonnikom „pionierom Kołobrzegu”? 

18 
Zbudowana w stylu historyzmu architektonicznego kamienica z II połowy XIX w. 

Ile postaci patrzy na ulicę na wprost z fasady budynku? 

19 

Muzeum Oręża Polskiego istniejące od 1963 r. Zawiera kolekcje broni drzewcowej, obuchowej, siecznej, 
konnej, miotającej i palnej, eksponaty związane z walkami na morzu, samochody, samoloty oraz broń 
pancerną z obu wojen, wystawa plenerowa. 

Ile biało-czerwonych słupów granicznych ustawiono wzdłuż ogrodzenia? 

20 
Muzeum Oręża Polskiego, wystawa plenerowa. Sybiracki wagon pamięci. 

Na jaki kolor pomalowano wagon? 

21 
Muzeum Oręża Polskiego, wejście do budynku. 

Ile luf armatnich znajduje się przy wejściu do siedziby głównej muzeum? 

22 

Kamienica kupiecka – dom Schliffenów – wybudowana w XV w. Siedziba bogatej kołobrzeskiej szlacheckiej 
rodziny, zniszczona w czasie wojny, a następnie odbudowana.  

Kto tutaj mieszkał na przełomie XVIII i XIX wieku?  

23 

Batardeau* z poł. XVII w., jeden z obiektów nowożytnej Twierdzy Kołobrzeg pełniący kilka funkcji. 
* batardeau (koferdam, grodza) – tymczasowa konstrukcja hydrotechniczna stosowana jako grobla stawiana 
podczas prac wodnych. 

Co znajduje się z lewej strony obiektu na ilustracji „a”? (tablica informacyjna). 

24 

Budynek aresztu stanowiący pozostałość dawnych koszar wojskowych istniejących wzdłuż rzeki Parsęty od 
XVIII w. Później miejsce to pełniło także rolę posterunku żandarmerii wojskowej, siedziby Urzędu 
Bezpieczeństwa i przychodni.  

Jaka sala obecnie znajduje się w budynku?  

25 
Stara Kuźnia – parterowy ceglany budynek, który wchodził w skład kompleksu koszar wojskowych. 

Co obecnie można tutaj wypożyczyć?  

26 
Brama Radzikowska z 1708 r., obecnie piętrowy budynek mieszkalny. 

Ile okien znajduje się na poddaszu?  

27 

Cerkiew Opieki Matki Bożej – nowoczesna świątynia wybudowana w latach 1994–1996, poświęcona 25 maja 
1996 r. 

Jaką akcję upamiętnia krzyż przy cerkwi?  

Odpowiedzi należy przesłać na adres: 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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grobla

