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Polanica-Zdrój leży w południowo-zachodniej części Polski, na skraju Gór Stołowych, 

w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, u wejścia do Piekielnej Doliny, na zboczach 

Gór Bystrzyckich. Uzdrowisko zawdzięcza swoją sławę źródłom mineralnym, 

opisywanym już w XVI wieku. Leczniczy rozgłos i dynamiczny rozwój przypada 

na koniec XIX wieku. XX-lecie międzywojenne to wzrost znaczenia kulturalnego 

najnowocześniejszego ówcześnie kurortu w Sudetach. Podczas II wojny światowej 

rozbudowa kurortu uległa zatrzymaniu. Połowa XX wieku przynosi sławę Polanicy 

dzięki zastosowanej po raz pierwszy w Polsce chirurgii plastycznej. Obecnie, 

rozkwitające miasto, zachwyca kolejne pokolenia turystów i kuracjuszy. 



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/D/20) 

PK 1 
Obelisk „Powrotu do Macierzy" upamiętniający przyłączenie w 1945 r. Dolnego Śląska, w tym Polanicy-Zdroju, do państwa 
polskiego. 

Co, oprócz daty i napisu, widnieje na froncie pomnika? 

PK 2 
Pomnik Sybiraków powstały w 2012 r. z inicjatywy Koła Związku Sybiraków w Polanicy-Zdroju projektu Maksymiliany Kabat. 

Komu pamięć, a komu pojednanie? 

PK 3 
Budynek Towarzystwa Miłośników Polanicy i drogowskaz „Polanica bliżej świata" przed budynkiem. 

Co wskazuje prostokątna, drewniana tabliczka na ścianie budynku, tuż przy wejściu? 

PK 4 
Aleja Gwiazd Koszykówki z odciskami dłoni polskich olimpijczyków i medalistów. 

Podczas jakiego wydarzenia narodził się pomysł upamiętnienia polskich koszykarzy? 

PK 5 
Obelisk nadania Polanicy praw miejskich. 

W którym roku Polanica-Zdrój uzyskała prawa miejskie? 

PK 6 
Fontanna przedstawiająca chłopca siedzącego na niedźwiedziu (maskotce Polanicy) – lata 20. XX w. 

Ile rybich główek zdobi fontannę? 

PK 7 
Teatr Zdrojowy im. Mieczysławy Ćwiklińskiej dobudowany do Pijalni Wód w 1925 r. 

Pamięci JAKIEJ aktorki Mieczysławy Ćwiklińskiej? 

PK 8 
Plac koncertowy z muszlą koncertową w Parku Zdrojowym. 

Ile razy dziennie orkiestra koncertowała niegdyś w niedziele? 

PK 9 
Pijalnia Wód Mineralnych Wielka Pieniawa z halą spacerowo-koncertową, powstała w latach 1911-1913. 

Czym było odkrycie źródeł w dziejach Polanicy? 

PK 10 
Sanatorium Wielka Pieniawa – Dom Zdrojowy otwarty w 1906 r. – luksusowy i najnowocześniejszy ówcześnie dom kuracyjny 
Śląska o 130 pokojach, z własnym zakładem przyrodoleczniczym i elektrycznym oświetleniem. 

Komu poświęcona jest granitowa tablica znajdująca się przy głównym wejściu do budynku? 

PK 11 
Pomnik Akiby Rubinsteina – najwybitniejszego polskiego szachisty. Co roku, w sierpniu, odbywa się w Polanicy Międzynarodowy 
Turniej Szachowy jego imienia. 

Na który rok przypadł szczyt osiągnięć Akiby Rubinsteina? 

PK 12 
Kamienny krzyż z figurą Chrystusa z początku XIX w. 

Co znajduje się tuż nad czaszką? 

PK 13 
Dama z pieskiem – pomnik dziewiętnastowiecznej kuracjuszki. 

Jakiej rasy jest piesek? 

PK 14 
Pomnik doktora Józefa Matuszewskiego – polanickiego lekarza i społecznika, prekursora apiterapii, jednego z założycieli 
Towarzystwa Miłośników Polanicy w 1973 r. 

Co znajduje się na kwiatach w kieszonce marynarki doktora? 

PK 15 
Altana z ujęciem wody zdrojowej Wielka Pieniawa. 

Z jakiego materiału wykonano misę w altanie? 

PK 16 
Pomnik Adama Mickiewicza, autorstwa Władysława Tumkiewicza, odsłonięty w 1969 r., wykonany z granitu strzegomskiego  
z inicjatywy Włodzimierza Młotkowskiego, przewodniczącego Komisji Zdrojowej. 

Z ilu wierszy składa się napis na pomniku? 

PK 17 

Rzeźba niedźwiedzia polarnego „Polarka" – bohatera miejscowych legend, wyznaczająca granicę zasięgu lądolodu 
skandynawskiego na Ziemi Kłodzkiej w okresie zlodowacenia (730-430 tys. lat temu) oraz ustawiony nieopodal głaz  
z pamiątkową tablicą. 

Kogo upamiętnia czarna tablica na głazie, nieopodal rzeźby niedźwiedzia? 

PK 18 
„Polanicki przewodnik historyczny" – ustawione w Parku Szachowym kamienie milowe z datami ważnymi dla historii miasta. 

Co wydarzyło się w 1625 r.? 

PK 19 
Granitowy obelisk po dawnym kościele ewangelickim pamięci cesarza Fryderyka III z 1915 r. 

Kto służył Bogu i ludziom? 

PK 20 
Platforma widokowa „Góralka" – panorama Polanicy-Zdroju. 

Ile zakrętów muszą pokonać saneczki podczas zjazdu „letnim torem saneczkowym"? 

PK 21 
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z 1910 r. – najstarszy kościół katolicki w Polanicy wybudowany na miejscu 
drewnianej kaplicy z XVII w. 

Ile płaskorzeźb podpisanych imionami apostołów umieszczono na ścianach kościoła? 

PK 22 
Dawny dwór jezuicki z XVIII w. – najstarszy budynek w Polanicy. 

Którą ręką św. Józef dźwiga małego Jezusa? 

PK 23 
Schody tarasowe na polanickie Corso – trasa spacerowa wzdłuż rzeki Bystrzycy Dusznickiej. 

Ile schodów należy pokonać, by zejść nad rzekę? 

PK 24 
Pomnik polanickich wspinaczy i ścianka wspinaczkowa – początek „Leśnego Szlaku Wspinaczkowego" Polanica-Zdrój – Szczytnik.. 

Jak nazywali się wspinacze, którym poświęcono pomnik? 
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