


  

 

Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza ze strony internetowej.  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 liście osób, które przebyły trasę TRInO. 

PK 1 

Hotel Nawigator stworzony dla marynarzy. Przykład jednego z tzw. sanatoriów branżowych, 
które powstały po 1956 roku w ramach lecznictwa różnych chorób zawodowych pierwotnie 
dla górników i hutników z czasem dla innych grup zawodowych "Nauczyciel", "Budowlani", 
"Papiernik", "Dzwonkówka". 

Ile drewnianych przepierzeń znajduje się na najwyższym piętrze? 

PK 2 
Zdrój Magdalena to bardzo popularna naturalna woda lecznicza ze względu na swoje 
właściwości zdrowotne. Zdrój ten został odkryty w 1839 roku. 

Ile lamp wisi pod sufitem? 

PK 3 
Otwarty w 1973 roku Zakład Przyrodoleczniczy, w którym umieszczono całą bazę leczniczą: 
kąpiele, inhalacje, fizykoterapię i masaże. 

Z ilu okrągłych części składa się fontanna? 

PK 4 
Pomnik Henryka Sienkiewicza, przyjaciela Szczawnicy. 

W jakich latach przebywał w Szczawnicy? 

PK 5 
Pomnik św. Ojca Pio. 

Podaj najstarszą datę z pomnika. 

PK 6 
Kościół św. Wojciecha zbudowany w latach 1882–1892 według projektu Stanisława Eljasza-
Radzikowskiego. 

Tablica o ochronie nietoperzy. Jaki gatunek nietoperzy jest objęty tutaj ochroną? 

PK 7 
Ul. Jana Wiktora 8. Dom Oazowy. 

Kto tu mieszkał w latach 1922-42? 

PK 8 
Ul. Jana Wiktora 12. Tablica upamiętniająca imiennika ulicy. 

Jakie Pieniny? 

PK 9 
Tablica Uzdrowiskowy Park Górny oraz o Adamie Stadnickim. 

Jaki widnieje napis nad koroną? 

PK 10 

Dworek Gościnny pochodzący z 1884, odbudowany w latach 2008-2011, obecnie gmach 
teatralno-hotelowy. Obok wejścia znajduje się drewniana tabliczka, która kiedyś 
zastępowała numer domu. 

Jak brzmi nazwa na drewnianej tabliczce obok wejścia? 

PK 11 
Grusza Wierzbolistna. Rzadko spotykane drzewo przypominające Płaczącą Wierzbę. 

Kto przypuszczalnie ją tutaj sprowadził? 

PK 12 
Zabytkowa neogotycka kaplica zdrojowa Najświętszej Marii Panny Królowej Niebios. 
ufundowana i zaprojektowana przez Józefa Szalaya. 

Jak brzmi napis nad wejściem? 

PK 13 

Inhalatorium, otwarte w 1936 roku przez Adama Stadnickiego. Wówczas posiadało jako 
jedyne komory pneumatyczne, które leczyły za pomocą odpowiednio dawkowanego 
zwiększonego ciśnienia. 

Ile półfilarów znajduje się pod nazwą Inhalatorium? 

PK 14 
Pomnik Józefa Szalaya założyciela Uzdrowiska.  

Podaj rok z pomnika. 

PK 15 

Pijalnia Wód Leczniczych wraz ze stylową pijalnią sześciu wód leczniczych. Obecny budynek 
został odbudowany w 2008 roku po pożarze z 2002 roku na w miejscu „Domu nad zdrojami", 
wybudowanym przez Józefa Stefana Szalaya w 1863 roku. 

Ile postaci jest łącznie na obu freskach nad wejściem do Pijalni? 

PK 16 

Obelisk Józefa Dietla. Lekarz, balneolog, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
założyciel i członek Akademii Umiejętności, Prezydent Krakowa, propagator polskich 
uzdrowisk.  

W którym roku postawiono tablicę o Józefie Dietlu? 
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