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Opracowanie	trasy:	Daniel	Halicki,	Wojciech	Drozda

Nadmorskie	uzdrowisko

Źródło mapy:©autorzyOpenStreetMap

Aktualność	trasy:	
lipiec	2019
Wersja	1.0

Dł.	trasy:	ok.	5	km
Liczba	PK:	28

Na	planie	Kołobrzegu	zaznaczono	różne	miejsca
i	obiekty	będące	punktami	kontrolnymi	(PK).
Do każdego z nich zadano	pytanie.
Odpowiedzi	na	pytania,	jako	potwierdzenie
przebycia	trasy,	należy	dostarczyć	do	organizatora.

Legenda
budynek
pomnik,	rzeźba
tablica
inny	obiekt

Jako rok powstania uzdrowiska Kołobrzeg przyjmuje się 1802, kiedy do miasta przybył Jan Henryk Held, pruski oficer i radca celny z Poznania, skazany na półtoraroczny pobyt
w Twierdzy Kołobrzeg. Efektem jego pobytu była książka o kąpielisku morskim w Kołobrzegu. W 1803 r. przy ujściu Parsęty powstał pierwszy zakład kąpieli morskich, 

funkcjonujący od czerwca do września. Urządzono oddzielne kąpieliska dla kobiet, dla mężczyzn oraz dla rodzin z dziećmi. Solankę, odkrytą w tym miejscu już w VII wieku, 
zastosowano do kąpieli leczniczych po raz pierwszy w latach 30. XIX wieku. Twórcą łazienek solankowych był Go�lieb Keutel. W 1882 r. zaczęto stosować do zabiegów 

leczniczych w uzdrowisku miejscową borowinę. Do rozwoju uzdrowiska w II połowie XIX wieku przyczyniło się uzyskanie przez Kołobrzeg połączenia kolejowego. Rozwój 
ułatwiła likwidacja twierdzy w 1872 r. Dzięki inicjatywie sympatyków idei kąpieliska powstał park zdrojowy (obecnie park im. Stefana Żeromskiego) oraz 

wybudowano dzielnicę uzdrowiskową z tężniami, pensjonatami, hotelami, sanatoriami, zakładami przyrodoleczniczymi. W 1887 r. zaczęto przystosowywać do 
celów rekreacyjnych uzdrowiska teren wokół szańca Waldenfelsa, współcześnie nazywanego Kamiennym Szańcem. Było to jedno z najmodniejszych miejsc 

kurortu, cel licznych wycieczek i spacerów. W 1899 r. oddane zostało do użytku sanatorium Strandschloß (Zamek Plażowy, Pałac Nadbrzeżny), pełniące 
rolę domu zdrojowego. Uzdrowisko w krótkim czasie zyskało międzynarodowe znaczenie. Obradujący w 1911 r. w mieście V Międzynarodowy Kongres 

Lecznictwa Morskiego przyznał Kołobrzegowi rangę uzdrowiska I kategorii. 

	Źródło:	https://pl.wikipedia.org
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1 

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu prowadzi działalność kulturalną w zakresie tworzenia, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury narodowej oraz rozwijania i utrwalania zainteresowań kulturalnych 
mieszkańców miasta.  

Z ilu warstw cegły wykonano słupek, na którym umieszczono tablicę z nazwą i wizerunkiem 
patrona obiektu?  

2 
Skwer przy Regionalnym Centrum Kultury, rzeźba plenerowa „Krzesło olbrzyma”. 

Do czego służy ogon psa? 

3 
Tablica informacyjna „Portowe Elewatory Zbożowe”. 

W ile komór (łącznie) wyposażony jest elewator północny? 

4 

Współczesny kościół parafialny pw. św. Marcina (2001). Tablica upamiętniająca 100-lecie mszy odpustowej 
z okazji odzyskania niepodległości, odprawionej 11 listopada 1918 roku w starym kościele pod tym samym 
wezwaniem. 

Jak brzmi drugie łacińskie słowo na tablicy? 

5 

Zabytkowy bindaż grabowy im. prof. Ryszarda Siweckiego – jeden z najcenniejszych obiektów klasycznej 
architektury ogrodowej, który powstał w latach 40. XIX wieku.  

Z inicjatywy jakiego towarzystwa powstał bindaż?  

6 
Rzeźba „Macierzyństwo” autorstwa Aliny Ślesińskiej powstała w 1960 roku.  

W jakiej galerii w Paryżu odbyła się wystawa prac autorki w 1958 roku?  

7 

Żydowskie lapidarium powstałe w 2000 roku na miejscu funkcjonowania cmentarza żydowskiego w latach 
1812–1938.  

W ilu językach opisana jest historia tego miejsca na płycie znajdującej się najbliżej wejścia?  

8 
Park Ryb Morskich – modele pięciu ryb bałtyckich wraz z tabliczkami z opisem tych gatunków. 

Która bałtycka ryba ma skłonności do kanibalizmu? 

9 

Pomnik Małego Rybaka ufundowany przez absolwentów Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu 
z okazji 50-lecia szkoły.  

Jakie litery zdobią kotwicę na pomniku?  

10 
Pomnik komandora Stanisława Mieszkowskiego. Tablica informacyjna. 

W którym roku wydano książkę o komandorze Mieszkowskim? 

11 
Tablice upamiętniające tych, „Co zginęli na morzu”.   

Ile nazwisk umieszczono na drugiej tablicy od lewej? 

12 
Falochron Wschodni im. kpr. Franciszka Niewidziajły o długości 308 metrów. 

Którego dnia marca odsłonięto tablicę pamiątkową? 

13 
Bulwar Jana Szyman skiego – załoz yciela i pierwszego dyrektora Polskiej Ż eglugi Bałtyckiej.  

Inicjatorem powstania jakiej szkoły był Jan Szymański?  

14 

Latarnia morska w Kołobrzegu – po demilitaryzacji miasta w 1899 roku na szan cu w forcie „Ujs cie” 
wybudowano stację piloto w i 25-metrową latarnię morską o konstrukcji szachulcowej, w 1909 roku 
wymienioną na murowaną. Żburzona pod koniec walk o miasto w 1945 roku, odbudowana zaraz po 
wojnie w centralnym punkcie fortu, pełni jednoczes nie funkcję pomnika walk o Kołobrzeg. 

Ile drewnianych armat znajduje się na latarni?  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację  (3/Z/19) 



15 
Skwer komandora Stanisława Mieszkowskiego – pierwszego polskiego kapitana portu w Kołobrzegu. 

Jakie zwierzęta morskie przedstawia rzeźba roślinna znajdująca się w centralnym punkcie 
skweru?  

16 
Pomnik Zaślubin Polski z Morzem odsłonięty 3 listopada 1963 roku. 

Dokończ cytat wyryty w wewnętrznej części pomnika: „WIECZNA CHWAŁA I WDZIĘCZNOŚĆ 
PIERWSZEJ ARMII WOJSKA POLSKIEGO I BRACIOM RADZIECKIM …”  

17 
Bulwar Jana Szymańskiego – tablica pamiątkowa i kotwica. 

Dokończ cytat z kotwicy poświęconej Janowi Szymańskiemu: „Czerpiąc bogactwo z morza, przydał 
świetności miastu, by Polskę uczynić…’’ . 

18 

Żelbetowe molo zbudowane w 1881 roku, zniszczone w trakcie wojny, ponownie otwarte w 1971 roku. 
Ma długość 220 m, szerokość 9 m i znajduje się na wysokości ok. 4,5 m nad lustrem wody. 

Ile żółtych polerów* znajduje się po zachodniej stronie mola?  
* poler –mocno osadzony na nabrzeżu lub na pokładzie jednostki pływającej element pełniący rolę uchwytu.  

19 
Park im. Stefana Żeromskiego. Tablica informacyjna. 

W który roku rozpoczęto budowę Promenady Wydmowej? 

20 
Pensjonat z przełomu XIX/XX wieku z elementami klasycyzmu. Obecnie Villa Meduza. 

Co trzyma w rękach syrena na szczycie fontanny? 

21 
Okazały pensjonat w stylu secesyjnym. Obecnie należy do Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. 

Jaka data widnieje na zwieńczeniu budynku? 

22 
Dawny pensjonat z początku XX wieku z elementami klasycyzmu.  

Jaka data widnieje na zwieńczeniu budynku? 

23 
Tablica przy wejściu do alei dr. Zygmunta Maja – ordynatora oddziału dziecięcego w szpitalu w Kołobrzegu. 

Jaki tytuł pośmiertnie otrzymał Zygmunt Maj?  

24 
Muszla koncertowa w parku im. Stefana Żeromskiego. 

Na ilu podwójnych słupkach umieszczono barierki przy wejściu do muszli? 

25 

Pomnik Sanitariuszki wykonany z brązu, odsłonięty w 1980 roku będący wyrazem hołdu dla kobiet, które 
walczyły w szeregach Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, szczególnie w walkach o Kołobrzeg.  

Jaki napis od wewnętrznej strony umieszczono na torbie aptecznej sanitariuszki?  

26 
Sanatorium „Perła Bałtyku”, na osłonach balkonów stylizowane logo Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. 

Na ilu balkonach umieszczono jasnozielone osłony? 

27  
Sanatorium „Górnik”. 

Ile drewnianych rzeźb ustawiono pomiędzy ulicą a wejściem do hotelu (nie dalej jak 3 metry od 
chodnika)? 

Kładka nad torami łącząca uzdrowisko z dworcem kolejowym, autobusowym i Starym Miastem. 

28 
Po ilu stopniach schodów trzeba wejść na kładkę od strony uzdrowiska? 

Odpowiedzi należy przesłać na adres: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.
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 stronie internetowej http://trino.pttk.pl na liście osób, które przebyły trasę TRInO.


