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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.	

www.trepklub.waw.pl

Dł.	trasy:	ok	3,5	km
Liczba	PK:	22

Opracowanie	trasy:	Wojciech	Drozda

5/Z/20Koszalin
Śródmieście	–	część	południowa
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W	XIX	w.	Koszalin	stał	się	centrum	administracyjnym	i	komunikacyjnym	Pomorza	S�rodkowego,	ośrodkiem	przemysłu	i	usług.	Mieściła	się	tu	m.in.	
fabryka	 samolotów	 (okres	 I	 wojny),	 papieru,	 przetwórnia	 drobiu	 i	 łososi,	 browar,	 mleczarnia	 oraz	 fabryka	 maszyn	 rolniczych.	 W	 okresie	

międzywojennym	Koszalin	dotknął	kryzys;	dopiero	lata	30.	przyniosły	ożywienie	w	przemyśle	związane	z	przygotowaniami	Niemiec	do	II	wojny	światowej.	
W	wyniku	walk	 niemiecko-sowieckich	 i	 polskich	 na	 Pomorzu,	 będących	 konsekwencją	 układu	w	 Jałcie,	 4	marca	 1945	 r.	miasto	 zostało	 zajęte	 przez	Armię	

Radziecką	 i	włączone	w	 granice	 państwa	 polskiego.	 Do	 lutego	 1946	 r.	 pełniło	 rolę	 stolicy	 Pomorza	 Zachodniego,	 a	w	 czerwcu	 1950	 r.	 uzyskało	 status	 stolicy	
województwa.	Od	1972	r.	Koszalin	jest	także	siedzibą	Diecezji	Koszalińsko-Kołobrzeskiej.	Pierwszego	czerwca	1991	r.	gościem	miasta	był	papież	Jan	Paweł	II,	witany	
przez	mieszkańców	całego	województwa.	Moment	błogosławieństwa	udzielonego	miastu	upamiętnia	pomnik	Ojca	S�więtego	odsłonięty	w	piątą	rocznicę	wizyty	przed	
koszalińską	katedrą.



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (5/Z/20) 

PK 1 

Modernistyczny budynek z lat 1936-1938. Jego elewację zdobią płaskorzeźby Kurta Schwerdtfegera. Do 1945 r. był on siedzibą Oddziału 
Pomorskiego Banku SA w Szczecinie. W 1945 r. mieściła się tutaj radziecka Komendantura Wojenna. Obecnie siedziba Centrum Biznesu  
oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.  

Ile postaci kobiecych zawierają płaskorzeźby wokół filara budynku? 

 
W wyniku działań wojennych i późniejszych podpaleń centrum Koszalina przez czerwonoarmistów, miasto zostało zniszczone w ok. 40%.  
Los miasta podzieliły liczne kamienice z przełomu XIX i XX w. Obecnie są one sukcesywnie poddawane renowacji i odzyskują swój dawny blask. 

PK 2 Ile twarzy patrzy z fasady budynku na ul. Zwycięstwa? 

PK 3 Jakie inicjały umieszczono nad rokiem? 

PK 4 Jaki rok widnieje na fasadzie budynku? 

PK 5 Co trzyma w rękach postać z płaskorzeźby na narożu budynku? 

PK 6 Ile trójkątnych nadokienników znajduje się na fasadzie budynku? 

PK 7 Ile twarzy patrzy z fasady tego budynku? 

PK 8 
Gmach I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois wybudowany w l. 1910-1912 na potrzeby Miejskiego Liceum Żeńskiego im. Księżnej 
Bismarck. W 1944 r. w gmachu znajdował się lazaret dla żołnierzy niemieckich, a od 1945 r. – szpital dla żołnierzy radzieckich.  

Czyje słowa zacytowano na tablicy pamiątkowej z okazji 50. rocznicy powstania szkoły? 

PK 9 
Odsłonięty w 1998 roku pomnik Adama Mickiewicza. 

Jakie rocznice wymieniono na pomniku? (podaj tylko liczby) 

PK 10 

Neogotycki budynek polikliniki wzniesiony w l. 1895-1896 na potrzeby szpitala miejskiego. Od 1914 r. do 1945 r., jako Dom Miejski,  
był użytkowany przez różne instytucje miejskie. Po wojnie budynek pozostawał pod zarządem władz miejskich, a od 1950 r. jest użytkowany 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Zakład Opieki Zdrowotnej. 

Ile modrzewi rośnie przed budynkiem polikliniki? 

PK 11 

Kaplica św. Gertrudy wzniesiona w 1383 r., poza murami miejskimi. Początkowo pełniła funkcję kaplicy szpitalnej, a następnie – cmentarnej. 
W 1735 r. przebudowana została na skład amunicji miejscowego garnizonu. Na początku XX w. przywrócono jej funkcje sakralne i poddano 
restauracji, odtwarzając pierwotny wygląd. Po II wojnie światowej służyła za magazyn, mieściła się tu także Mała Scena Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego. Obecnie kaplica należy do parafii ewangelicko-augsburskiej. 

Jaka parafia przejęła kaplicę na początku XX wieku? 

PK 12 

Wzniesiony w 1906 r. budynek parafialny ewangelickiej gminy wyznaniowej. W 1945 r. pełnił funkcję obozu przejściowego dla uciekinierów  
z Prus Wschodnich, a w latach 1946-1947 mieścił się tu szpital zakaźny dla wysiedlanych Niemców. W latach 1953-1958 funkcjonował  
jako dom widowiskowo-sportowy. Obecnie swoją siedzibę ma tutaj Bałtycki Teatr Dramatyczny. 

Ilu założycieli Bałtyckiego Teatru Dramatycznego upamiętnia tablica? 

PK 13 
Wodowskaz na Dzierżęcince. 

Jaka jest największa liczba na wodowskazie? 

PK 14 
Wierzba biała – pomnik przyrody. 

Jaka jest wysokość drzewa? 

PK 15 
Przejście dla pieszych pod mostem na Dzierżecince. 

Jaka galeria znajduje się na ścianach tunelu? 

PK 16 

Neogotycki budynek dawnej Naczelnej Dyrekcji Poczty i Urzędu Pocztowego z 1884 r. W latach 1906-1908, w związku z rozwojem 
komunikacyjnym regionu, dobudowano skrzydło wschodnie. Już w 1803 r. w Koszalinie znajdowała się stacja poczty konnej, która działała  
do 1911 r.  

Ile zegarów znajduje się na fasadzie budynku? 

PK 17 
Pomnik kardynała Ignacego Jeża, odsłonięty w 2015 roku, wg projektu Romualda Wiśniewskiego. 

Jakiemu kardynałowi? ( napis z tyłu cokołu pomnika) 

PK 18 

Budynek z 1872 roku zaprojektowany w stylu angielskiego gotyku przez berlińskiego architekta Gustava Knoblaucha dla Pruskiego Seminarium 
Nauczycielskiego. Po likwidacji seminarium w 1925 roku przeniesiono tutaj Gimnazjum Królewskie dla Chłopców. Od  września 1945 roku w budynku 
rozpoczęła pracę pierwsza szkoła zawodowa w Koszalinie – Gimnazjum Kupieckie. Obecnie mieści się tutaj Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika. Po obu stronach wejścia do szkoły znajduje się sgraffito związane ze słynnym astronomem. 

Po której stronie wejścia do szkoły znajduje się sentencja „Sol Omnia Regit”? 

PK 19 
Budynek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Koszalinie. Tablica poświęcona sędziemu dr. A. Zientarskiemu. 

Jak brzmi drugie słowo łacińskiej sentencji?  

PK 20 
Plac Zwycięstwa z odsłoniętym w 2003 roku pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego autorstwa Romualda Wiśniewskiego. 

Kto jest autorem cytatu umieszczonego na cokole pomnika? 

PK 21 
Pomnik Janka Stawisińskiego, górnika poległego podczas pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”. Pierwszy raz pomnik odsłonięto  
w 2006 roku. W związku z przebudową ul. Zwycięstwa pomnik przeniesiono na nowe miejsce i w zmienionej formie w 2017 roku. 

Iloma śrubami umocowano krzyż do głazu? 

PK 22 

Pomnik gen. Władysława Andersa, odsłonięty w 1994 roku, wg projektu Zygmunta Wujka. Pierwszy pomnik generała wykonany z gipsu 
patynowanego został postawiony w 1991 roku na miejscu pomnika gen. Karola Świerczewskiego, skąd został skradziony. 3 lata później 
powstał nowy pomnik, wykonany z pomnika Świerczewskiego. W listopadzie 2018 roku w pomnik wmurowano kapsułę zawierającą: 
odnowiony akt erekcyjny pomnika, historię powstania pomnika oraz garść ziemi spod Monte Cassino. 

Co znajduje się w dłoni wykutej nad kapliczką MB Kozielskiej? 

 

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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