
 

   KŁODZKO – Stare Miasto 
  

 

7/D/18 
 

                                    Początki Starego Miasta mają ścisły związek z powstałym najpóźniej w X wieku grodzie           
na Fortecznej Górze. U jego południowych stóp, na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej powstała w XIII wieku osada 
targowa, stanowiąca podgrodzie, która urosła do znacznych rozmiarów, posiadając własne drewniane 
fortyfikacje. Jej główną oś stanowiła obecna ulica Czeska. W grodzie znajdowały się kościoły NPM i św. Wacława 
oraz zamek. Do 1250 r. obszar współczesnej starówki był całkowicie zabudowany. Bardzo wcześnie zostało 
ulokowane targowisko, które znajdowało się w miejscu obecnego rynku na miejscu zbiegania się czterech 
ważnych szlaków handlowych. W ciągu następnych lat Kłodzko stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym   
i wojskowym oraz handlowym. Dalszy rozwój osady opierał się prawie wyłącznie na silnie rozwiniętym handlu   
i rzemiośle. W 1742 r.  Kłodzko znalazło się w granicach Królestwa Prus, co nie poprawiło po wojennych stratach 
kondycji miasta, które stało się miastem wojskowym. Po wojnach napoleońskich wraz z rozwojem komunikacji, 
przemysłu i turystyki nastąpiło pewne ożywienie. W 1877 r. zniesiono status miasta–twierdzy, które pozwoliło 
na dalszą rozbudowę Kłodzka. Przełom XIX i XX wieku przyniósł poprawę estetyki Starego Miasta, jego 
upiększenie poprzez zakładanie skwerów w rejonie likwidowanych murów i bram miejskich oraz budowę 
nowych obiektów użyteczności publicznej. Z kataklizmu II wojny światowej Kłodzka starówka wyszła nietknięta. 
Kłodzko znalazło się w granicach państwa polskiego. 

Długość trasy: 1,9 km 

Do potwierdzenia: 26 PK  

Opracowanie trasy: Sławomir Otap 
Opracowanie graficzne: Romek Inoromek Trocha 

Źródło mapy: OpenStreetMap 
Aktualizacja: maj 2017 

Wersja 1.0. 
 

Na mapie, czerwonymi okręgami, 
zaznaczono punkty kontrolne (PK). 
Do każdego z nich zadano pytanie.  
Odpowiedzi na te pytania, jako 
potwierdzenie przebycia trasy, 
należy dostarczyć do organizatora. trino.pttk.pl 
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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 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację  (7/D/18) 

PK 1 
Brama wejściowa do Twierdzy Kłodzko. Nad bramą orzeł w koronie trzymający w szponach buławę. 

Jakie litery widnieją na piersi orła? 

PK 2 
Barokowy Pałac Wallisów z XVII wieku z okazałym portalem bramnym. 

Ile par oczu spogląda na nas znad okien I piętra? 

PK 3 
Kamienica z XVIII wieku z okazałym portalem. 

Jaki rok widnieje na gmerku portalu (znak rodzinny, kamieniarski umieszczany na budowlach)? 

PK 4 
Kamienica z XVIII w. przylegająca do muru obronnego przy nieistniejącej Bramie Czeskiej, przebudowana pod koniec XIX wieku. 

Co znajduje się we wnęce nad bramą? 

PK 5 
Zabytkowa kamienica mieszczańska, przebudowana w XIX wieku. 

Jaki rok widnieje na szczycie budynku? 

PK 6 
Park Romualda Traugutta zwany Parkiem Strażackim, założony w l. 1880-1890 na miejscu cmentarza żołnierzy francuskich.     
Pomnik pomordowanych na kresach wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA w latach 1939-1947. 

Ile herbów znajduje się na płycie pomnika? 

PK 7 
Dom z wykuszem z końca XIX wieku. 

Co znajduje się na szczycie bocznej ściany sąsiedniej kamienicy? 

PK 8 
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej.  

Co przedstawia poniemiecki motyw strażacki nad teraźniejszym napisem na piętrze budynku? 

PK 9 
Kamienica nr 3. 

Jaki rok widnieje na gmerku, który pozostał z poprzedniej kamienicy? 

PK 10 
Kamienica z końca XIX wieku. 

Jaki rok widnieje na budynku? 

PK 11 
Kamienica z bogato zdobioną elewacją. 

Jaki rok widnieje na szczycie kamienicy? 

PK 12 
Kamienica z XIX wieku, jedyna zachowana kamienica na ul. Tumskiej z narożną figurą Madonny z Dzieciątkiem.       

Jaka data widnieje na budynku od strony ul. Tumskiej? 

PK 13 
Kamienica nr 1 z XVI wieku z narożnym wykuszem. 

Na ilu głowach wsparty jest wykusz? 

PK 14 
Czarna Brama z XVIII w. jest pozostałością po otaczającym kościół murze cmentarnym. Na naczółku bramy figury jezuickich świętych.           

Jakie 2 daty widnieją na podstawie jednej z figur? 

PK 15 
Figura św. Jana Nepomucena z 1751 r. otoczona kamienną balustradą. 

Jakie inicjały widnieją obok daty? 

PK 16 
Gmach dawnego Kolegium Jezuickiego z ozdobnym portalem. Obecnie wejście do kancelarii parafii Wniebowzięcia NMP. 

Jaki rok widnieje na portalu? 

PK 17 
Portal w murze łączącym dwie sąsiednie kamienice. 

Jaki dawny numer widnieje na gmerku nad wejściem? 

PK 18 
Kamienica , dawny Hotel Zum Weissen Lamm.     

Jaka data widnieje na budynku? 

PK 19 
Najstarsza część dawnego Kolegium Jezuickiego, przed 1939 r.  gimnazjum założone w 1597 r. przez jezuitów, obecnie mieści się tutaj 
LO im. B. Chrobrego. 

Jaka data widnieje pod godłem obecnego liceum? 

PK 20 
Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza wzniesione zostało w latach 1912-1914 na terenie wyburzonych w 1910 r pruskich koszarach.     
Od 1945 r. SP nr 1, od 1999 Gimnazjum. Wejście do Wydziału Zamiejscowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.           

Po jakiej roślinności wspinają się dzieci na ozdobnym portalu? 

PK 21 
Ozdobny portal wejścia do Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza. 

Ile pisklaków siedzi w gnieździe? 

PK 22 
Głaz z tablicą pamięci Sybiraków.       

W którą rocznicę deportacji na „nieludzką ziemię” Zarząd Miasta Kłodzka ufundował tablicę? 

PK 23 
Pomnik Żołnierza Polskiego ufundowany w hołdzie obrońcom ojczyzny. 

W którym roku społeczeństwo ziemi kłodzkiej ufundowało tablicę? 

PK 24 
Kamienica z końca  XIX wieku z inicjałami JS na kontuszu. 

Jaki rok widnieje pod kontuszem? 

PK 25 
Kamienice nr 3, 5, 7 z podcieniami znajdują się w ciągu ul. Nad kanałem, dawniej trzykondygnacyjne, obecnie częściowo 
dwukondygnacyjne a częściowo parterowe. 

Ile arkad mają podcienia tych kamienic? 

PK 26 
Kamienica narożna, była ostatnim adresem sklepu modniarskiego S. Loewyego. Przed tą kamienicą i na moście w 1964 r. kręcono 
scenę do filmu. 

Jaki był tytuł tego filmu? 
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