


PK 1
Baszta Sowia –  powstała w wyniku rozbudowy półokrągłej czatowni. W XVI w. zwieńczona stożkowym hełmem. W XIX w.  
pełniła funkcję wieży widokowej.
Ile drzwi posiada baszta?

PK 2
Mini - tężnie – budowle z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance. Tężnie służyły 
w przeszłości do uzyskiwania soli kuchennej, obecnie jako ogromne inhalatoria. 
Ile lamp znajduje się wokół tężni?

PK 3 Pomnik Wdzięczności.
Komu jest poświęcony pomnik?

PK 4
Brama Szczecińska – brama powstała w XII wieku. W XV w. liczyła 6 pięter i zwieńczona była stożkowym hełmem. Podczas  
II wojny światowej zniszczona do pierwszej kondygnacji.
Ile znajduje się tu skrzynek wysokiego napięcia? 

PK 5 Baszta Pijacka – z XV wieku. Średniowieczna "izba wytrzeźwień", uszkodzona w 1945 r., odbudowana w latach 1989–1990.
Ile kasztanowców rośnie przy baszcie?

PK 6

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – pojawiający się w opisach już w 1312 r., kilkakrotnie zniszczony przez  
pożary oraz w trakcie wojny w 1945 r.,   W ścianie frontowej zachowane partie granitowe, w ścianie południowej dwa  
gotyckie portale. W ołtarzu głównym tryptyk z kaplicy cmentarnej w Gryficach. Kościół do 1958 roku pod wezwaniem 
św. Maurycego.
Ile jest wejść do kościoła?

PK 7

Ratusz – pojawiający się w opisach już w XIII w., kilkakrotnie niszczony przez pożary, odbudowywany. Elementy zabytkowe  
zachowane na poziomie piwnic.
Granitowy głaz narzutowy jest pomnikiem przyrody nieożywionej. 
Kto jest autorem fragmentu wiersza znajdującego się na tablicy pamiątkowej znajdującej się na głazie w pobliżu 
wejściu do ratusza?

PK 8
Baszta Lodowa – powstała w XV–XVI wieku. Dawne lochy w dolnej kondygnacji wynajęte w XIX wieku na zamrażalnię  
mięsa. Odbudowana w latach 80. XX wieku.
W jakim roku ostatni raz odrestaurowano basztę?

PK 9
Baszta Prochowa – pierwotnie czatownia, w XV–XVI wieku przerobiona i podwyższona; zrekonstruowana.
Kto wykonał zdjęcie z roku 1930, zamieszczone na tablicy informacyjnej znajdującej się przy baszcie?

PK 10
Kaplica świętego Ducha obecnie  Biblioteka – z  początku XV wieku.  Od strony południowej  przylegał  do niej  szpital-
przytułek. Zniszczona w 1945 r., odbudowana w latach 1967–1969, została zaadaptowana na siedzibę biblioteki miejskiej.  
W sierpniu 2013 r. w budynku uruchomiono Muzeum Ziemi Pyrzyckiej.
Ile rynien znajduje się na budynku?

PK 11
Brama Bańska – zbudowana w latach 1260–1270 jako trzypiętrowa,  w 1450 r.  podwyższona do pięciu pięter.  Uległa  
zniszczeniu w 1945 r. Po wojnie częściowo zrekonstruowana.
Jakie stowarzyszenie ma siedzibę w budynku przylegającym do bramy?

PK 12
Baszta Mnisza –  wzniesiona została w południowo-wschodnim narożniku miasta, w połowie XIV wieku. Baszta posiadała  
dwie kondygnacje strzelnicze. W wyniku walk o miasto w 1945 roku zniszczeniu uległa cylindryczna nadbudowa baszty.
Z którego roku są aż dwa zdjęcia znajdujące się na tablicy informacyjnej znajdującej się przy ruinach baszty?  

PK 13 Dzwonnica Kościoła Klasztornego Augustianek.
Jakie postacie znajdują się na największym dzwonie znajdującym się na dzwonnicy przy kościele?

PK 14
Kościół Klasztorny Augustianek - zbudowany w drugiej połowie XIII wieku, z cegły, na planie prostokąta. Posiada elementy  
wczesnogotyckie oraz barokową wieżę z XVIII w.
Jaki rok widnieje na chorągiewce znajdującej się na szczycie wieży kościoła?

PK 15 Symboliczna brama otwierająca szlak chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim.
W którym roku rozpoczął się w Pyrzycach szlak chrześcijaństwa?

PK 16 Grodzisko - pozostałość po grodzie. Powstało na planie owalu, z wyodrębnionym wyższym i niższym grodem. 
W którym roku zniszczono zamek księcia?

PK 17
Studnia Świętego Ottona – studzienka wzniesiona w miejscu, z którego podczas chrztu Pyrzyczan w 1124 r. czerpał wodę 
św. Otton.
Kształt  jakiego wielokąta ma cokół na którym stoi krzyż?

PK 18
„Pyrzyczanki” - rzeźba Sławomira Lewińskiego. Rzeźna powstała na I Międzynarodowy Festiwal Pyrzyckie Spotkania 
z Folklorem.
W jakim kształcie jest plac, na którym znajduje się rzeźba?

PK 19 Pomnik na Stadionie Miejskim poświęcony. trenerowi Leszkowi Słomce.
Ile torów jest na bieżni?

PK 20 Park przy ulicy Mickiewicza upamiętniający Przebieg Walk Radziecko - Niemieckich o Pyrzyce.
Jakie oznaczenia ma czołg?

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 
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