
 

   KŁODZKO – Rynek Starego Miasta 
  

 

        Rynek, plac Bolesława Chrobrego- średniowieczny plac targowy. Plac zapewne istniał przed lokowaniem miasta, 
jako że znajdował się na ważnym szlaku komunikacyjnym wiodącym z Pragi do Wrocławia. Rynek powstał między 
1253 a 1274 po lokacji Kłodzka na prawie niemieckim. Zabudowano go drewnianymi budynkami, które pod koniec  
XV wieku zastąpione zostały w większości przez domy murowane. Największy rozkwit kłodzkiej starówki przypadł  
na XVI wiek. Powstało wtedy wiele renesansowych kamienic mieszczańskich, wybrukowano plac. Wiek XVIII i XIX      
to okres przebudowy rynku. Po drugiej wojnie światowej zabytkowa pierzeja północna została ze względu na zły stan 
techniczny rozebrana. Odbudowano ją pod koniec XX wieku. 

Długość trasy: 400 m 

Do potwierdzenia: 21 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 

8/D/18 
 

17 

16 
15 

14 
13 

12 

11 10 9 

 8 

7 

 6 
5 

4 

3 

2 

1 

21 
20 

19 

18 



 

 

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  (8/D/18) 

PK 1 
Kolumna Maryjna z 1680 r. upamiętniająca dwa tragiczne wydarzenia z dziejów miasta-ogromny pożar w 1676 r. oraz zarazę 
w 1680 r. 

Jaka jest data pierwszej renowacji kolumny? 

PK 2 
Kamienica z 1989 r., obecnie siedziba Inspektoratu ZUS. 

Ile łuków z cegły zdobi wejście do budynku? 

PK 3 

Zespół dwóch kamieniczek powstałych w XVIII wieku w stylu barokowym. Dawny Kaufhaus Gustav Glucksmann (od 1899 r.) - 
jeden ze starszych domów towarowych w Kłodzku. Po wojnie budynki przejęło państwo i otwarto w nim Dom Towarowy 
„Sezam”. 

Na ile części podzielone jest owalne okienko na szczycie domu od strony rynku? 

PK 4 
Siedziba NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk -  oddział Kłodzko. 

Którą rocznicę powstania „Solidarności” upamiętniono tablicą? 

PK 5 
Dawna siedziba Paulanerbrau „Zum alten Fritz”. Obecnie siedziba Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego. 

Jaka rok widnieje na metalowej ozdobie betonowej balustrady? 

PK 6 
Zespół renesansowych portali na elewacji kamienicy, powstałych pod koniec XVI wieku, które niegdyś stanowiły elementy 
dekoracyjne sklepowych lad. 

Ile jest tych portali? 

PK 7 
Dawny Muller Brauerei założony w 1854 r. Na rogu kamienicy umieszczono rycerza w rzymskiej zbroi ze sztandarem i tarczą 
z herbem Habsburgów z  połowy XVII wieku. 

 Jakie inicjały znajdują się na herbie na portalu wejścia? 

PK 8 
Duża narożna kamienica z bocznym portalem. 

Jaki numer widnieje na portalu z numerem adresowym - 14a 

PK 9 
Secesyjna kamienica z apteką  „Pod Murzynem”, dawna Apteka Mohren. Elewację zdobi fryz figuralny. 

Na którym piętrze znajdują się wykusze okienne? 

PK 10 
Jedna z niewielu zachowanych kamienic na planie gotyckim, przebudowana w XIX i XX wieku. Ma tu swoją siedzibę Yacht Club 
Kłodzko. 

Jaki numer widnieje w słuchawkach na tablicy informacyjnej? 

PK 11 
Kamienica „Pod Czarnym Niedźwiedziem”.  Na początku XX wieku mieścił się tu hotel  ,,Pod Czarnym Niedźwiedziem”.   

Jakie inicjały widnieją z lewej i prawej strony figury niedźwiedzia? 

PK 12 
Kamienica „Pod Jeleniem” z XVII wieku. Nad parterem na wysokości dwóch pięter przebiega 5 pilastrów korynckich na małych 
wałkowatych wspornikach.  

 Ile z tych pilastrów jest żłobkowanych? 

PK 13 
Bank Spółdzielczy, dawny Glatzer Bank, Schlesische Bank. Jeszcze wcześniej, na  przełomie XIII/XIV wieku,  na tym miejscu 
znajdowała się gospoda miejska. Obecny budynek powstał w XIX wieku. 

Co założono w tym miejscu 2 marca 1881 roku? 

PK 14 
Kamienica wybudowana w 1904 r. na miejscu legendarnej kłodzkiej Taberny, przebudowana w II połowie lat 
siedemdziesiątych  XX wieku. Kamienica wyróżnia się malowidłami na ścianie. 

 Ile herbów widnieje na ścianie obok scenek bitewnych? 

PK 15 
Kamienica z II połowy XVI wieku, przebudowana w 1700 i 1866 r. Portal z około 1700 r. 

Scena z jakiego filmu była nagrywana w tym miejscu? 

PK 16 
Pręgierz, replika zlikwidowanego w 1793 r. pręgierza, który stał na rynku nieopodal studni miejskiej i wejścia do ratusza. 
Replika wykonana jest z radkowskiego piaskowca i ma 460 cm wysokości. 

Do scenografii jakiego widowiska powstała replika pręgierza? 

PK 17 
Renesansowa kamienica z II połowy XVI wieku ,przebudowywana w 1800 i 1910 roku. Mieścił się tu Hotel Neu Breslau.     

Ile dzbanów zdobi elewację budynku? 

PK 18 
Lwia fontanna- barokowa studnia z XVII/XVIII wieku, remontowana w 1890 r.  Na środku szerokiej czaszy stoi lew w koronie 
wspierający się na tarczy. 

Przez ilu delfinów podtrzymywana jest wysoka koncha ? 

PK 19 
Ratusz, wejście do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, pierwszej polskiej biblioteki na Dolnym Śląsku. 

Jaka jest data nadania bibliotece imienia Marii Dąbrowskiej? 

PK 20 
Ratusz, najbardziej okazała i reprezentacyjna budowla w rynku. 

Co trzyma w łapach lew z kłodzkiego herbu, umieszczony w narożniku ratusza? 

PK 21 
Ratusz w Kłodzku- renesansowy zbudowany w latach 1887-1890.  Od 1990 r. siedziba Burmistrza Kłodzka i Rady Miejskiej. 

Jaka rok widnieje na portalu wejścia do Straży Miejskiej? 
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