
 

        Na mapie zaznaczono punkty kontrolne (PK) do których zadano pytania.  
Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenia PK, należy dostarczyć do organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek  

Źródło mapy : autorzy openstreetmap© 
Aktualizacja: wrzesień 2015 r. 

                       Początki Włocławka sięgają połowy IX wieku. Powstała     
                           wówczas otwarta osada w widłach Wisły i Zgłowiączki.  
                              W połowie X wieku w jej sąsiedztwie wzniesiono gród,  
                                   który we wczesnopiastowskim państwie polskim pełnił  
                                     ważną rolę administracyjną jako siedziba kasztelanii.     
                                         Rozwijała się także osada na podgrodziu.  

                                             W XI wieku na miejscu osady wybudowano gród,  
                                                 który za panowania Bolesława Chrobrego  
                                                     stanowił ważny punkt wojskowy, z rezy- 
                                                         dującymi w nim 2800 żołnierzami  
                                                              gotowymi na każde wezwanie króla.  
                                                               W XII wieku gród stał się siedzibą  
                                                              biskupstwa, a zamek z drewnianego  
                                                          przebudowano na murowany. Pod egida  
                                                       bogatych biskupów miasto prężenie się  
                                                    rozwijało, ale jako konkurent krzyżackiego  
                                              Torunia było też wielokrotnie najeżdżane.  
                                           Najazdy zakończył pokój toruński, a po nim  
                                         nastąpił kolejny  etap rozwoju, głównie w dziedzinie  
                                      handlu zbożem. Miasto miało nawet własne rzeczne  
                                  statki, komorę celną, 27 spichlerzy, drewniane wodo- 
                              ciągi, nowe  seminarium.  

                       Wiek XVII to okres upadku. Po kolei nastąpiły pożar, epidemia,  
                    potop szwedzki i kolejna epidemia. Miasto wyludniło się i dopiero  
                w połowie XIX wieku pod rozbiorami powstały tu nowe zakłady  
            produkcyjne, w tym największa w Polsce Fabryka Celulozy, fabryka  
          maszyn rolniczych, instrumentów i aparatów fizycznych, huta szkła,  
     14 browarów, tartaki i inne firmy. Rozwinęło się też rzemiosło oraz 
rozbudowała do 150 statków flotylla rzeczna. 

źródło:  www.lovetotravel.pl 
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Długość trasy: 4100 m. 

Do potwierdzenia: 20 PK. 
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http://www.mapa.um.warszawa.pl/


  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację 

PK 1 
Tablica pamiątkowa. 

Pracowników jakich fabryk upamiętniono w tym miejscu? 

PK 2 
Czarny Spichrz z pocz. XIX wieku. 

Na ile części dzieli belkowanie szczyt budynku od strony ul. Wyszyńskiego? 

PK 3 
Pomnik H. Sienkiewicza w parku miejskim jego imienia. 

Na ilu kamiennych blokach ustawiono cokół pomnika? 

PK 4 
Betonowa kładka nad Zgłowiączką. 

Na ilu podporach wspiera się kładka? 

PK 5 
Budynek dawnej kanoni - jednym z najstarszych zachowanych świeckich obiektów w mieście. 

Jaki późniejszy męczennik tutaj mieszkał? 

PK 6 
Pomnik upamiętniający pierwszą lokację miasta. 

Między jakimi literami znajduje się na pieczęci data lokacji miasta? 

PK 7 
Bulwary im. marszałka Józefa Piłsudskiego – siłownia plenerowa. 

Łącznie na ilu podporach osadzone są elementy siłowni? 

PK 8 
Stary Rynek z późnogotyckim kościołem św. Jana Chrzciciela. 

Kto lub co tutaj nie próżnuje? 

PK 9 
Zabytkowy spichlerz – obecnie siedziba Muzeum Etnograficznego. 

Dokończ numer ze skrzynki elektrycznej po lewej stronie drzwi 3Z-……… 

PK 10 
Zabytkowa dzwonnica . 

Jaka data widnieje na podporze wykusza od strony ul. Tumskiej? 

PK 11 
Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP. 

Kto jest autorem cytatu umieszczonego nad zegarem słonecznym? 

PK 12 
Gotycki kościół św. Witalisa – obecnie kościół seminaryjny. 

Ile cegieł brakuje wokół zamurowanego okna prezbiterium od strony ul. Wojska Polskiego? 

PK 13 
Budynek Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. 

Kto wybudował ten obiekt? 

PK 14 
Dawna szkoła handlowa – obecnie Liceum Ziemi Kujawskiej. 

Ile cisów rośnie wzdłuż ogrodzenia szkoły? 

PK 15 
Teren kościoła Wszystkich Świętych - pomnik upamiętniający harcerzy z Szarych Szeregów. 

Co leży u stóp harcerza? 

PK 16 
Pomnik Żołnierza Polskiego. 

Ile wynosi suma wszystkich cyfr umieszczonych na pomniku? 

PK 17 
Eklektyczna kamienica dwufrontowa z pocz. XX wieku. 

Jaki jest tutaj „minus”? 

PK 18 
Kamienica z pocz. XX wieku. 

Jaki rok umieszczono w wieńcu nad wejściem do kamienicy? 

PK 19 
Neogotycki budynek dawnej remizy strażackiej. 

Ile cegieł składa się na parapet zamurowanego okna na parterze budynku? 

PK 20 
Klasycystyczny dom z początku XIX wieku – w latach 1821-1822 siedziba loży masońskiej. 

Na ile części dzieli okno metalowa krata nad wejściem do budynku? 

  

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

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osob, które przebyły TRInO. 

trino.pttk.pl  
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