Ustka
Uzdrowisko na fali

1/G/21

U ujś cia Słupi ludzie bytowali już w epoce kamiennej, a pierwsza wzmianka o Ustce pochodzi z 2 lutego 1337 r.,
gdy pomorscy moż nowładcy z rodu S� wiącó w sprzedali ją niemieckim mieszczanom Słupska. Pojawiła się
w dokumencie jako port Stolpesmunde, czyli „Słupioujś cie”, i pod taką niemiecką nazwą była znana do 1945 r.
Wypływające z Ustki ż aglowce słupskich kupcó w docierały m.in. do portó w szwedzkich, holenderskich
duń skich, francuskich i angielskich oraz do polskiego Gdań ska. Aż do II wojny ś wiatowej ustecki port był
największym między Gdań skiem i S� winoujś ciem.
Pierwsze informacje o wczasowiczach pochodzą z 1832 r. Po odzyskaniu administracyjnej niezależ noś ci od
Słupska Ustka zaczęła się dynamicznie rozwijać jako modne kąpielisko. Dla letnikó w zbudowano łazienki, czyli
zakład przyrodoleczniczy, oraz kabiny kąpieliskowe, a w 1875 r. założ ono spacerową promenadę nad brzegiem
morza. Doprowadzenie w 1878 r. linii kolejowej sprawiło, ż e liczba wczasowiczó w rokrocznie odwiedzających
osadę wzrosła do kilku tysięcy. Powstała wó wczas na wschó d od portu i pierwotnej osady dzielnica willowo-pensjonatowa, z najbardziej reprezentacyjnymi ulicami Z� eromskiego i Chopina.
Aż do 1945 r. najwięcej goś ci przyjeż dż ało z aglomeracji berliń skiej, ale bywali tu ró wnież bogaci Polacy, mimo
ż e do koń ca II wojny ś wiatowej Ustka należ ała do Rzeszy Niemieckiej. Wczasowo-sanatoryjny charakter
miejscowoś ci od 1922 r. podkreś lała urzędowa nazwa Ostseebad Stolpmunde, czyli Bałtyckie Uzdrowisko
Ustka.
Powojenny rozwó j Ustki był związany przede wszystkim z turystyką i… Marynarką Wojenną, któ ra od 1947 r.
szkoli w usteckim oś rodku (obecnie CSMW) kolejne pokolenia marynarzy.
Od 1 stycznia 1988 r. Ustka ma status miasta uzdrowiskowego. Leczy się tu choroby reumatyczne, krąż enia,
dró g oddechowych i przemiany materii. Turyś ci przyjeż dż ają ró wnież dla pięknych, szerokich i czystych plaż .
Ciekawostką jest, ż e Ustce nigdy formalnie nie nadano praw miejskich. Podobno zrobiły to władze niemieckie
w 1935 r., ale nie zachował się ż aden dokument to potwierdzający.
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Opis na podstawie: visit.ustka.pl
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Na planie Ustki zaznaczono punkty kontrolne (PK).
Znajdź je w terenie i odpowiedz na pytania.
Jeśli chcesz się znaleźć na liście osób, które przebyły trasę,
i zdobywać odznaki, odpowiedzi prześlij do organizatora.
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Aktualność: maj 2021
Źródło mapy: © autorzy OpenStreetMap
ver. 1.1

Legenda

Trasa: 2,3 km
Liczba PK: 20

pomnik
drzewo
inny obiekt

Opracowanie trasy:
Joanna Kuźba, Justyna Kuźba,
Joanna Lewandowska, Dariusz Walczyna.

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/G/21)
PK 1

Figura św. Jana Nepomucena, patrona m.in. tonących, przy Stacji Ratownictwa Morskiego.

Od kiedy z błogosławieństwem?

PK 2

Obrotowa kładka dla pieszych jest jedynym tego typu obiektem w Europie. Mechanizm zamontowany
na 24-metrowym pylonie obraca liczący blisko 58 m pomost o 90 stopni w ciągu 4 minut.

Ile ławek na betonowych słupkach jest na zachodnim brzegu w pobliżu kładki?

PK 3

Pomnik usteckiej syrenki powstał w 2010 r., w herbie jej postać pojawiła się w 1922 r., a legendę do
niej stworzył kaszubski pisarz Franciszek Fenikowski. Tablica.

Jak według legendy nazywa się syrenka?

PK 4

Morska stacja hydrologiczna I rzędu została założona w Ustce w 1858 r. Stacja hydrologicznometeorologiczna I rzędu mieści się w budynku latarni i w ogródku meteorologicznym obok. Tablica.

Jak nazywa się urządzenie pomiarowe zamontowane na szczycie latarni morskiej?

PK 5

Zabytkowa latarnia morska z 1892 r. o wysokości 22 m i zasięgu światła ok. 30 km. Poler
cumowniczy obok budynku upamiętnia dyrektorów Urzędu Morskiego w Słupsku oraz latarników.

Jakie dwa nazwiska powtarzają się na liście latarników?

PK 6

Pomnik Ludziom Morza. Inicjatywa jego powstania sięga 1981 r., ale w PRL prace zostały
wstrzymane na wiele lat z powodu dopatrzenia się w projekcie akcentów religijnych.

Ilu rybaków wraca z połowu?

PK 7

Słowiński Szlak Rybacki. Tablica.

Co było w tym miejscu do początku XIX w.?

PK 8

Na przełomie XIX i XX w. Ustka miała dwa kąpieliska na palach, damskie i męskie. Tablica.

Jaką minimalną odległość od kąpieliska damskiego musieli zachowywać panowie?

PK 9

Topola biała. Tablica

Jak nazwano to drzewo?

PK 10 Buk pospolity. Tablica.
Jaki obwód ma pień na wysokości 130 cm?

PK 11 Araukaria chilijska w Polsce najlepiej rośnie na terenach nadmorskich. Tablica.
W którym roku to drzewo po raz pierwszy wydało owoc?

PK 12 Pomnik Fryderyka Chopina. Tablica.
Kto wyrzeźbił posąg?

PK 13 Jesion wyniosły. Tablica.
Jaką wysokość osiąga drzewo?

PK 14 Klon jawor. Tablica.
Od czego pochodzi nazwa drzewa?

PK 15 Ławeczka Ireny Kwiatkowskiej, Aktorki Komediowej Stulecia.
Ile wynosi suma cyfr wyrytych na krawędzi oparcia ławki?

PK 16 Dzięki komu powstał park Uzdrowiskowy?
PK 17 Pomnik Umierającego Wojownika. Tablica.
Kiedy dokładnie odsłonięto pomnik?

PK 18 Dom Pracy Twórczej, XIX-wieczna willa artystów.
Ile boków ma wieża z szachulcową nadbudówką?

PK 19 Odnowiona willa z początków XX w. z zachowanymi elementami stylu uzdrowiskowego.
Jaki napis wyryto na kamieniu przed budynkiem?

PK 20 Jakiego koloru jest łódź rybacka na muralu?
Odpowiedzi ze zgodą na publikację swoich danych na liście osób, które przebyły trasę TRInO, prześlij za pomocą
formularza online karty startowej dostępnego na stronie trino.pttk.pl lub na e-mail poczta@trino.pttk.pl.

trino.pttk.pl

