
 

  

Gryfice 
Śladami gryfów 

Gryfice są miastem powiatowym w północnej części województwa zachodniopomorskiego. Leżą 
na Równinie Gryfickiej, nad rzeką Regą, w odległości 22 km od Morza Bałtyckiego. 

Prawa miejskie Gryfice otrzymały w 1262r. od księcia Warcisława III z dynastii Gryfitów. W dokumencie lokacyjnym miasto 
było określone jako Nowe miasto nad Regą i dopiero dwa lata później otrzymało właściwą nazwę Griphemberch (Gryfia Góra) 

Współczesny plan katastralny Gryfic wyraźnie ujmuje akcenty staromiejskiej zabudowy z  wrzecionowatym kształtem 
i regularną siatką podłużnych i poprzecznych ulic. Staromiejski układ urbanistyczny jest charakterystyczny dla typu 
rzędowego, spotykanego w pomorskich miastach portowych. Jeszcze do XIX w. miasto usytuowane na obszarze Starego 
Miasta było obwarowane murami obronnymi, które zostały wzmocnione dodatkowo wałem ziemnym (XVII w.), poza 
odcinkiem od strony południowo-zachodniej. Dalsze umocnienia nastąpiły w 1807 r. Od połowy XIX w. rozpoczęto ich 
powolną rozbiórkę na skutek ich nieprzydatności i rozbudowy urbanistycznej miasta.  

Obecnie Gryfice są lokalnym ośrodkiem usługowo-przemysłowym i węzłem komunikacyjnym, a gospodarka jest związana 
z rolniczo-turystycznym charakterem regionu. 

Tekst na podstawie pl.wikipedia.org/wiki/Gryfice  
i gryfice.eu/gryfice.html 

1/Z/23 

Na mapie zaznaczono punkty 
kontrolne (PK). Do każdego z nich 
wykonano zdjęcie. 
Dopasowane zdjęcia do PK, jako 
potwierdzenia przebycia trasy, 
należy dostarczyć do Organizatora. 
      Uwaga, zdjęć jest więcej niż PK. 

Długość trasy: 3,5 km 
Do potwierdzenia: 15 PK 

Budowa trasy: Paweł Wolniewicz 
Aktualność: lipiec 2022 r. 
Wersja 1.0 

Źródło mapy: ©autorzyOpenStreetMap 

Szukając gryfów warto zwrócić 
uwagę  na zabytki Gryfic. 
Przydatne informacje 
 można znaleźć  
przy punktach 1 i 12 
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Legenda: 
głaz 
inny obiekt, np. 
tablica, posąg, 
latarnia 
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Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza na stronie https://trino.pttk.pl/karta-startowa. 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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/ 

Turystyczno-rekreacyjna impreza na orientację (1/Z/23) 

trino.pttk.pl 


