
Na planie miasta zaznaczono czerwonymi okręgami 
różne miejsca – punkty kontrolne (PK).  

Dodatkowo kapeluszami wskazano miejsca, 
gdzie ukryły się czarownice.  

Do każdego z miejsc zadano pytanie. 

Uwaga! Pytanie do miejsca ukrycia się wiedźmy 
wskaże litera umieszczona przy jej podobiźnie.  

Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenie 
przebycia trasy, należy dostarczyć do organizatora. 

Opracowanie trasy: Filip Wiśniewski 

  Dariusz Mazurek 

Strzelce Krajeńskie 

Z czarownicą na miotle 

 
4/F/20 

                                                  Starsza kobieta w podartych łachmanach, często w chuście lub kapeluszu na głowie,  

                                             z brodawkami na twarzy, szpiczastym nosem i długimi paznokciami. Jako pierwsi taki stereotypowy 

                                          obraz czarownicy opisali bracia Jakob i Wilhelm Grimm w bajce pod tytułem „Jaś i Małgosia”. W kolejnych baśniach, bajkach  

                                    czy opowieściach również dominował tego typu wizerunek.  

Na pierwszy rzut oka takie postacie to wytwór wyobraźni człowieka, lecz dawno temu w Europie polowanie na czarownice naprawdę miało 

miejsce. W wyniku tego typu praktyk zginęły wówczas dziesiątki tysięcy osób, którym przypisywano nadprzyrodzone zdolności oraz kontakty 

ze złymi mocami. Oskarżano je o różnego rodzaju praktyki, które w rzeczywistości często oparte były na znajomości ziół, uczestnictwo 

w sabatach (w wierzeniach ludowych oznaczało to spotkania czarownic w odległych miejscach), czy ucztowanie i kontakty z demonami. Taki 

proceder miał miejsce na terenie miasta Strzelce Krajeńskie oraz okolicach w latach 1550-1609. Egzekucja odbywała się na tzw. górze 

wisielców, a wśród skazanych znalazł się między innymi strzelecki pastor. 

W wyniku popularyzacji lokalnej historii, w mieście postanowiono 

ufundować figurki z wizerunkiem czarownic, które są zlokalizowane 

w różnych częściach Strzelec Krajeńskich. Wśród nich są sportsmenki,  

uzdolnione muzycznie czy te warzące magiczne mikstury.  

Mimo, że w wyniku drugiej wojny światowej miasto  

zostało zniszczone w około 80%, do dzisiejszych  

czasów przetrwało wiele zabytków, które warto  

zobaczyć, podążając za czarownicą na miotle. 

Trasa powstała w ramach przedmiotu „Leśnictwo a ekorozwój“ 

realizowanego na studiach magisterskich Wydziału Leśnego 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
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Źródło mapy podkładowej: geoportal.gov.pl 

Aktualność: lipiec 2020 r. 
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Długość trasy: 3,5 km 

Do potwierdzenia: 23 PK 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (4/F/20) 

PK 1 
Ceglana wieża ciśnień z 1929 roku. Ujęcie wody zlokalizowane było w oddalonym o 4 km Sławnie. Obecnie w wyremontowanej wieży 
swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej. 

Jaką nazwę nosi obecnie wieża?  

PK 2 
Ciekawa architektonicznie willa secesyjna z pocz. XX wieku. Przed wojną mieścił się tutaj prawdopodobnie zarząd drogowy,  
a obecnie jest ona siedzibą Prokuratury Rejonowej. 

Jaką funkcję pełnił budynek zaraz po wojnie?  

PK 3 
Wzniesiony w 1940 r. modernistyczny budynek Kasy Oszczędności, zaadoptowany po wojnie na potrzeby Urzędu Pocztowego. 

Jaki symbol wkomponowano w kratę okna nad wejściem do budynku?  

PK 4 
Rekonstrukcja przedwojennej stacji benzynowej Aral wybudowanej w Strzelcach w latach 20. ubiegłego wieku. Jako typowa 
stacja paliw składała się z dystrybutorów z paliwem, szafy ekspozycyjnej na oleje oraz masztu reklamowego z logo firmy. 

Jak nazywał się ajent prowadzący stację przed wojną?  

PK 5 
Budynek dawnego ratusza wzniesiony w latach 1870-1872. W 1908 r. pośrodku jego fasady umieszczono kuty maszt flagowy, 
zdemontowany po wojnie i aktualnie odtworzony. Obecnie w budynku mieści się Sąd Rejonowy. Tablica pamiątkowa. 

W jakiej miejscowości znajdował się oflag, w którym więziono burmistrza?  

PK 6 
Zegar słoneczny wystawiony z okazji 725. rocznicy nadania Strzelcom Krajeńskim praw miejskich. 

Skąd pochodzi korpus zegara?  

PK 7 

Kościół Mariacki pw. Matki Bożej Różańcowej z końca XIII wieku. Do najcenniejszych elementów wystroju świątyni należy 
monumentalny witraż w elewacji wschodniej ufundowany przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma oraz ołtarz główny  
z obrazem Augusta Kaselowskiego. Grupa tablic pamiątkowych. 

Jakie Stowarzyszenie ufundowało tablicę pamiątkową odsłoniętą w maju 2000 roku?  

PK 8 
Mural odsłonięty w 2016 r. z okazji 730-lecia nadania Strzelcom praw miejskich. Jego tematem są najważniejsze zabytki miasta. 

Ile osób widać na muralu?  

PK 9 
Budynek mieszkalny konstrukcji ryglowej z II poł. XVIII w. 

Na jaki kolor, zbliżony do białego, pomalowano pola międzyryglowe?  

PK 10 
Dawny Dom Bractwa Strzeleckiego. Obecnie mieści się w nim biblioteka. 

Co według historyków mogło znajdować się na pobliskim wzniesieniu terenu?  

PK 11 
Budynek mieszkalny z pierwszej ćwierci XIX w., wzniesiony w stylu klasycystycznym, przy przesmyku jezior Górnego i Dolnego. 
Jego właścicielem był prawdopodobnie młynarz. 

Co z pierwotnego budynku się nie zachowało?  

PK 12 
Wzniesiony prawdopodobnie w 1764 r. budynek spichlerza. Obiekt zamykał dziedziniec szpitala św. Gertrudy ufundowanego  
w okresie późnego średniowiecza. 

Ile okien doświetla poddasze od strony południowej?  

PK 13 
Jeden z najstarszych domów mieszkalnych w Strzelcach Krajeńskich. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się klasztor 
augustianów-eremitów. Tablica informacyjna. 

Co założono tutaj w 1552 roku?  

PK 14 
Dwie zabytkowe kamienice mieszkalne konstrukcji ryglowej wzniesione na przełomie XVIII i XIX wieku. 

Jaki numer ewidencyjny nadano kamienicy przy ul. Brygady Saperów 19?  

PK 15 
Budynek szkolny wzniesiony w 1889 r. Obiekt służył pierwotnie jako szkoła dla dziewcząt. 

W którym roku zmieniono pokrycie dachu, zastępując łupek blachą ocynkowaną ?  

PK 16 
Modernistyczny kościół parafialny św. Franciszka z Asyżu wzniesiony w 1928 r. Obraz nad wejściem do świątyni. 

Ile baranków towarzyszy Chrystusowi?  

PK 17 A: Jakie zwierzę towarzyszy czarownicy? 

PK 18 B: Na tle jakiego zabytkowego obiektu przelatuje czarownica? 

PK 19 C: Na czym stoi wiedźma? 

PK 20 D: Co niesie wiedźma na plecach? 

PK 21 E: Jaki numer umieszczono pod figurką? 

PK 22 F: Co ma Baba Jaga na głowie? 

PK 23 G: Co trzyma jędza w prawej ręce? 

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/. 

                                                                                                 
trino.pttk.pl 
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