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W	epoce	napoleońskiej	doszło	do	ataku	wojsk	francuskich	na	Prusy.	Kołobrzeg	pozostał	jednym	z	nielicznych	niezdobytych	przez	
Francuzów	skrawków	państwa	pruskiego.	Armie	francuskie	oblegały	Kołobrzeg	od	26	kwietnia	1807	do	2	lipca	1807	roku.	Miasto	
bronione	było	skutecznie	przez	oddziały	pod	dowództwem	Augusta	von	Gneisenau	mimo	znacznej	przewagi	liczebnej	Francuzów	
(obrońców	było	5,7	tys.	wobec	18	tys.	żołnierzy	Napoleona).	Wojska	napoleońskie	odstąpiły	dopiero	w	obliczu	zawarcia	traktatu	
pokojowego	w	Tylży.	Zdarzenie	to	wykorzystane	zostało	przez	nazistowską	propagandę	pod	koniec	II	wojny	światowej	–	na	bazie	

wydarzeń	z	1807	roku	powstał	�ilm	„Kolberg”.	W	końcowym	okresie	wojny Niemcy	ogłosili	Kołobrzeg	twierdzą	i	z	wielką	
determinacją	bronili	miasta.	Po	przełamaniu	głównej	linii	obrony	Wału	Pomorskiego	szturm	na	Kołobrzeg	podjęły	I	Armia	Wojska	
Polskiego	oraz	wojska	radzieckie	I	Frontu	Białoruskiego.	Niemcy	bronili	każdego	skrawka	miasta,	każdego	budynku.	Dopiero	

ostrzał	z	baterii	katiusz,	które	m.in.	obróciły	w	gruz	zabytkową	kolegiatę,	przyniósł	przełom.	Ostatnie	walki	toczyły	się	o	fort	Ujście.	
Miasto	zdobyto	18	marca	1945	roku.	Tego	samego	dnia	uroczyście	odnowiono	zaślubiny	Polski	z	morzem,	zapowiedź	odzyskania	
przez	Polskę	Pomorza.	Działania	wojenne	obróciły	w	gruzy	ponad	90%	budynków.	W	okresie	powojennym	miasto	utrzymało	
status	siedziby	władz	powiatowych.	Szybko	rozpoczęto	odbudowę,	początkowo	urządzeń	portowych,	a	następnie	substancji	

mieszkaniowej.	W	1956	r.	uruchomiono	uzdrowisko,	w	1976	r.	powstało	przedsiębiorstwo	„Polska	Z�egluga	Bałtycka".	W	okresie	
PRL-u	zasłynęło	z	festiwali	piosenki	żołnierskiej,	w	1975	r.	miasto	odznaczono	Orderem	Odrodzenia	Polski	II	klasy.	

Żródło:	http://pl.wikipedia.org

Opracowanie	trasy:	Daniel	Halicki,	Wojciech	Drozda

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.
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1 
Dworzec kolejowy. Tablica upamiętniająca żołnierzy 7 Pułku Piechoty I Armii WP poległych w walkach w 1945 roku.  

Jaką datę (rok) oprócz 1945 wymieniono na tablicy? 

2 
Rzeźba roślinna w kształcie latarni morskiej. 

Ile prętów wspiera laternę* latarni?  
* laterna – najczęściej najwyższe pomieszczenie latarni morskiej. 

3 
Krzyż postawiony przez pierwszych polskich osadników na pamiątkę zwycięstwa nad hitleryzmem w 1945 roku. 

W którym roku wymieniono krzyż na nowy? 

4 
Secesyjna kamienica z 1904 roku. 

Co mieści się obecnie na parterze budynku? 

5 
Budynek dawnej szkoły dla dziewcząt z 1896 r. postawiony w stylu historyzmu architektonicznego. Obecnie Zespół Szkół 
Mechanicznych.  

Na ile części podzielono półokrągłe okienko nad drzwiami wejścia głównego do szkoły? 

6 
Budynek dawnego Sądu Obwodowego z 1913 r. wybudowany w stylu historyzmu architektonicznego.  

Do kiedy funkcjonował w tym budynku Sąd Obwodowy? 

7 
Skwer Pionierów Kołobrzegu. Tablica informacyjna Twierdzy Kołobrzeg. 

Ile „lunet” zaznaczono na znajdującym tu planie miasta?  

8 
Pomnik Józefa Piłsudskiego odsłonięty w listopadzie 2013 roku. 

Jaką datę ma kamień węgielny pod budowę pomnika? 

9 
Pomnik poświęcony żołnierzom poległym w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu w 1945 roku. 

Ile kwietników otacza pomnik?  

10 
Poczta zbudowana w 1884 r. w stylu neogotyckim. Na gzymsach znajdują się postacie krasnali.  

Ile krasnali znajduje się na fasadzie budynku od strony głównego wejścia?  

11 
Monumentalny budynek dawnego kasyna z lat 40. XX w. Obecnie restauracja „Fregata”. 

Ile kolorów występuje w logo restauracji? 

12 
Kamienica mieszkalna z początku XX wieku. 

Jaka data widnieje na szczycie fasady budynku? 

13 
Biuro Oddziału PTTK im. Jana Frankowskiego. 

Ile razy skrót „PTTK” występuje na fasadzie budynku? 

14 
Neogotycki budynek z przełomu XIX i XX w. Jest to pozostałość po katolickiej parafii św. Marcina, zwanej kołobrzeskim 
Watykanem. 

Ile okien zakończonych ostrym łukiem znajduje się od strony podwórza? 

15 
Kamienica z połowy XIX wieku w stylu neoklasycznym. 

Jaki kolor dominuje na fasadzie budynku po renowacji? 

16 
Źródło solankowe, tablica informacyjna. 

Kiedy zamknięto warzelnie z powodu nieopłacalności? 

17 
Głaz z tablicą „Marynarzom Okrętów Pogranicza i Straży Granicznej", odsłonięty 10 października 1978 r., następnie 
zniszczony. Odnowiony i powtórnie odsłonięty w 2004 roku.  

Którego dnia maja został powtórnie odsłonięty? 

18 
Pomnik na mogile 180 jeńców francuskich pogrzebanych w tym miejscu w latach 1870–1871. 

Kto składa hołd pochowanym tu żołnierzom? 

19 
Łaźnia miejska – budynek w kształcie barbakanu wybudowany na początku XX w. Funkcję łaźni pełnił jeszcze po wojnie. 
Obecnie znajduje się tu Państwowa Szkoła Muzyczna. 

Ile płaskorzeźb w kształcie muszli znajduje się na fasadzie budynku?  

20 
Most wybudowany w 1909 r., jeden z nielicznych w Polsce, który przetrwał obie wojny światowe.  

Wokół jakiego elementu zostały powieszone kłódki po obu stronach mostu?  

Budynek dawnej elektrowni z 1910 roku. 
21 

Jaką nazwę nosiła znajdująca się tutaj fabryka słodyczy?  
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