
 

 

 



 

 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (15/D/21) 

PK miejsce pytanie 

1 Rynek 9. Dawniej w tym budynku mieszkał zasłużony i upamiętniony tablicą burmistrz Reinerz Paul Dengler,  
obecnie mieści się tu punkt informacji turystycznej.  Jakie numery są wykute w zworniku portalu? 

2 ul. Sudecka 1 Jaką nazwę ta ulica nosiła dawniej? 
3 ul. Sudecka 2 – hotel Sonata  Dopasuj zdjęcie. 
4 Rynek 8 (zaburzona numeracja) – dawna restauracja Słowianka, jeszcze dawniej piwiarnia ‘Reinerzer Brauhaus’.  

Przy lewym narożniku budynku zachował się ‘branżowy’ detal z lwami.  Jakie inicjały są wykute w zworniku portalu? 
5 Rynek 12 – sztukateria Co trzyma chłopiec? 
6 ul. Słowackiego 2  Jaka data widnieje na portalu? 
7 Rynek 14  Dopasuj zdjęcie. 
8 ul. Krótka 2  Dopasuj zdjęcie. 
9 Rynek 16  Dopasuj zdjęcie. 

10 Rynek 17 / ul. Kłodzka (dawniej hotel Deutsches Haus) – podcieniowe przejście przekute w 2. połowie XX w.  
Na obrazie za szybą widać jak mógł wyglądać dusznicki rynek przed pożarem, który zniszczył miasto w roku 1844.   
 Trzech ludzi obsługuje wózek. Co jest na wózku? 

11 Rynek 1 – dawny hotel Schwarzer Bär (Czarny Niedźwiedź). Na ścianie budynku umieszczono niegdyś pięć tablic upamiętnia-
jących pobyt w hotelu znamienitych gości. Do dziś zachowała się tylko jedna z nich.  
 Ile tablic pamiątkowych poświęconych jest pobytowi króla Jana Kazimierza?  

12 Rynek 2 – najwęższa kamienica przy Rynku  Dopasuj zdjęcie. 
13 Rynek 3. W czasach przed wybudowaniem obwodnicy Dusznik w Rynku był przystanek autobusowy a w bramie tego budynku 

chronili się przed deszczem oczekujący na autobusy.  Jaka data roczna wykuta jest w zworniku portalu? 
14 Rynek 4. Od dawna siedziba jakiegoś banku.  Ile półkolumienek zdobi fasadę kamienicy na czwartej kondygnacji? 
15 ul. Orlicka 1  Jakie powitanie jest w lastrykowej posadzce wejścia? 
16 Rynek 5  Na ilu kondygnacjach kamienicy są balkony? 
17 Rynek 6 (dwie połączone kamienice – ratusz)  Jaka data jest wykuta powyżej herbu nad zwornikiem portalu? 
18 W Dusznikach od roku 1946 odbywają się Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie.  

Nic dziwnego, że parking dla rowerów wygląda właśnie tak.  Ile kluczy wiolinowych go zdobi? 
19 Ekswotywna kolumna maryjna z roku 1725, wystawiona w podzięce za uratowanie miasta od zarazy. Jest to pierwsze na Ziemi 

Kłodzkiej (na Śląsku też takich wcześniej nie było) tego typu przedstawienie, wzorowane najprawdopodobniej na kolumnie 
w pobliskim czeskim Hronowie: Maria Zwycięska depcze węża oplatającego kulę ziemską, a trzymane przez nią Dzieciątko 
Jezus przebija głowę węża długim jak włócznia ramieniem krzyża. Matce Boskiej z Dzieciątkiem Jezus towarzyszą św. Florian 
(jako obrońca przed ogniem) i św. Sebastian (jako obrońca przed zarazą).  Ile strzał tkwi w ciele św. Sebastiana? 

20 Replika pręgierza (lub domniemany pręgierz) ustawiona na dusznickim rynku dzięki staraniom Ryszarda Grzelakowskiego. 
Oryginał nie zachował się, ale najprawdopodobniej stał nieopodal. Legenda głosi, że ścięto przy nim kata skazanego 
za uwodzenie mężatek, w tym żony jednego z dusznickich rajców. Był to ponoć pierwszy w historii przypadek ścięcia kata.  
 Ile łańcuchów posiada pręgierz? 

 

 

Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej trino.pttk.pl  
oraz wyrazić zgodę na publikację na liście uczestników.  

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO),  
przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które przebyły trasę TRInO. 

 

trino.pttk.pl  
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