
 

   

      

        
 

 

Sobota 14 wrzesień 2019 roku 
 

XXVII Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 „Polski splot”.  
 

Sesja wyjazdowa – wyjazd godz. 9,00 

Godz. 9,30 – 11,00 

Parafia Świętej Trójcy w Wałczu -  Cerkiew, ul. Kujawska 15A Wałcz 

Zwiedzanie kościoła – oprowadza  ks. mitrat Piotr Żornaczuk.                     
Budynek wybudowany był jako protestancka kaplica cmentarna. Obecnie jest to neoromański 

kościół prawosławny. Funkcję cerkwi prawosławnej pełni od 1945 roku.  Freski na ścianach mają 

ponad 240 lat. Budynek zawiera bogate wyposażenie cerkiewne, przywiezione ze wschodnich 

terenów Polski. 

 

Godz. 11,00 – 12,00 

Spacer promenadą „Aleja Gwiazd Sportu” – spotkanie z Olimpijczykiem. 
Pomiędzy płyty chodnikowe wmurowane zostały metalowe płytki z nazwiskami znanych 

sportowców, którzy w Wałczu się urodzili, szkolili  lub trenowali. Są tu też tablice informacyjne  

opowiadające o ich karierze sportowej.  Przy promenadzie zamontowano dwie lunety, pozwalające 

na obserwację oddalonych brzegów jeziora. Jest też molo. Można odpocząć na licznych 

ławeczkach ustawionych wzdłuż promenady. 

Do najwybitniejszych wałeckich sportowców należą: 

Magdalena Fularczyk – Kozłowska, złota medalistka olimpijska z Rio de Janeiro w wioślarstwie 

w konkurencji dwójka podwójna kobiet, 

Grzegorz Kołtan – mistrz świata w kajakarstwie z Belgradu i Sofii, zdobywca wielu srebrnych i 

brązowych medali, olimpijczyk z Montrealu i Moskwy, 

Kazimierz Górecki – partner w dwójce Grzegorza Kołtana, olimpijczyk z Montrealu, 

Maciej Freimut – mistrz świata w kajakarstwie z Meksyku, zdobywca wielu medali na 

największych imprezach świata, olimpijczyk z Seulu, Barcelony (zdobył srebrny medal) i 

Atlanty, 

Tomasz Goliasz – srebrny i brązowy medalista mistrzostw świata w Meksyku, olimpijczyk z 

Atlanty w kajakarstwie, 

Jolanta Łukaszewicz – Stańczak olimpijka z Seulu w kajakarstwie, 

Anna Bukis – Owsiak – rekordzistka Polski w biegu na 1500 m, wicemistrzyni Europy, olimpijka 

z Moskwy, 

Przemysław Radkiewicz – olimpijczyk z Atlanty w skoku wzwyż. 

 



 

Godz. 12,00 – 14,00  

Rewitalizacja na przykładzie miasta Wałcz 

 
Rynek miejski (Plac Wolności) w Wałczu – problemy urbanistyczne.  

Obecny Plac Wolności w początkowych wiekach istnienia Wałcza był centrum miasta. 

Rozplanowanie ulic Starego Miasta wykazuje podobieństwo do planów Lubeki i Freiburga. Z 

rynku wychodziły istniejące do dziś ulice Starego Miasta. Jego południowo – wschodni kraniec 

przylegał do traktu handlowego, biegnącego tu jeszcze przed lokalizacją miasta. Po drugiej stronie 

traktu znajdował się plac kościelny, na którym wzniesiono pierwszy wałecki kościół.  

Rynek miejski przez wieki stanowił jedno z najważniejszych miejsc w mieście, było to centrum 

urzędowe, religijne i handlowe, tu odbywały się targi i jarmarki, a wokół pobudowano sklepiki i 

kramy. 

W latach 2003 – 2004 przeprowadzona została rewitalizacja placu, obecnie nawiązuje on swym 

wyglądem do początków XX wieku. Powierzchnia została wyłożona kostką, pojawiła się znowu 

fontanna, która wyglądem miała według początkowych planów nawiązywać nieco do swej 

przedwojennej poprzedniczki, ostatecznie jednak zdecydowano, że będzie miała kształt kielicha. 

Niedaleko fontanny umieszczono pompę, w pobliżu ratusza maszty z flagami a tuż koło nich 

kamienną mozaikę przedstawiającą herb miasta. Są też ławki, na których można odpocząć 

słuchając szumu fontanny. Na obrzeżach placu wygospodarowano miejsce na parking dla 

samochodów osobowych. W południowo - zachodniej pierzei rynku zachowały się przedwojenne 

kamieniczki, ich parterowe kondygnacje pełnią funkcje handlowo – usługowe. 

 

Sesja wykładowa: 
 

1. Wystąpienie Burmistrza Miasta Wałcz Macieja Żebrowskiego. 

 

2. Renowacje niektórych obiektów budowlanych oraz budowa nadbrzeża jeziora Raduń w 

Wałczu: mgr inż. Zbigniew Augustyniak 

 

3. Lokalny program rewitalizacji miasta Wałcz  

Program jest dostępny pod adresem: 

 http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaWalcz/document/458149/Uchwa%C5%82a-

VII_SXL_280_17 

 

Osoba odpowiedzialna: 

mgr inż. Zbigniew Augustyniak 

tel. 602-118-472 

 

 

 
Uwagi organizacyjne: 
Warunki uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej: 
http://cutob-poznan.pl/Kursy__sympozja.html 
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