
 

Na mapie zaznaczono punkty kontrolne (PK), do których zadano pytania.  
Odpowiedzi na pytania oraz rozwiązanie zadania, jako potwierdzenie przebycia trasy należy dostarczyć do organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek 
Aktualizacja: grudzień 2016 r. 

                                             Aleja Najświętszej Marii Panny to główna, reprezentacyjna arteria komunikacyjna centrum miasta. Jest ona usytuowana równoleżnikowo i ma ok. 1,5 kilometra długości oraz 44 metry szerokości.  

                                               Aleja pełni funkcje handlowe, usługowe, finansowe i kulturalne. W jej zabudowie przeważają kamienice klasycystyczne i późnoklasycystyczne, rzadziej eklektyczne; występuje tutaj również zabudowa  

                                            współczesna. Aleja, w założeniu władz miejskich i wojewódzkich, miała stać się łącznikiem pomiędzy Starą Częstochową i Nową Częstochową. Była ona głównym elementem planu rozbudowy i regulacji  

                                       nowo powstającego miasta. Plan, na polecenie władz województwa kaliskiego Królestwa Polskiego, stworzył inżynier Jan Bernhard. Trzykrotnie, w latach 1822, 1823 i 1825 dokonywał on pomiarów obu 

miast, tworząc dokładne plany istniejącej i planowanej zabudowy. Jej wytyczanie rozpoczęto w 1818 roku, a począwszy od 1824 oddawano w wieczystą dzierżawę położone przy niej puste jeszcze działki, które miały być  

zabudowane w ciągu dwóch lat. Wtedy też po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach nazwa ulicy – ul. Panny Maryi. W 1823 roku Aleje obsadzono czterema rzędami kasztanowców. Ostatecznie oba miasta zespolono w 1826 roku,  

a 19 sierpnia Rada Administracyjna potwierdziła formalnie istnienie ulicy. W latach 1848–1850 wykonano nawierzchnię bitą oraz rynsztoki. Nazwa zwyczajowa „Aleje" z podziałem na trzy części pojawiła się już w XIX wieku.  

W 1923 roku rozpoczęto układanie kostki granitowej, w dwudziestoleciu przeprowadzono również wycinkę kasztanowców. I Aleję obsadzono lipami, klonami i jaworami, II Aleję lipami, a III Aleję topolami. W tym okresie zburzono  

drewniany wiadukt nad torami i postawiono obecną konstrukcję. W okresie II wojny światowej aleja otrzymało miano „Adolf Hitler Alee”, jako że była najbardziej okazałą i reprezentacyjną ulicą w mieście. Taką zresztą pozostała 

po dziś dzień, a dzięki prowadzonym pracom renowacyjnym, restauratorskim i remontowym, Obecnie Aleja NMP stanowi godny symbol całej Częstochowy.   

Ciekawostka: w latach 50-tych XX wieku w Alei NMP odbywały się kilkakrotnie wyścigi samochodowe.                                                                                                                                                                                                    źródło: wikipedia 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Klasycystyczna kamienica z pocz

Ile okien ma wykusz?  

PK 2 
Przeniesiona z Myszkowa współczesna rze

Ile postaci umieszczono na cokole rze

PK 3 
Fontanna „Dziewczynka z gołę

Z iloma gołębiami?  

PK 4 
Wzniesiony w latach 50-tych XX wieku budynek mieszkalno

Jaki numer nosi skrzynka elektryczna 

PK 5 
Skwer z pomnikiem Henryka Sienkiewicza 
Dąb papieski. 

Ile wynosi suma cyfr z medalionu

PK 6 
Neogotycki kościół akademicki 

O jakim Roju wspomina tablica

PK 7 
Kamienica z XIX wieku, od 1927 roku siedziba Kurii Biskupiej

Ile wynosi suma cyfr z tablicy

PK 8 
Miejsce stacji elektrycznej zasilaj

Z ilu latarń składała się, druga w Europie

PK 9 
Kościół św. Jakuba, dawna cerkiew prawosławna z lat 1870

Co leży na 1939 roku?  

PK 10 
Odsłonięty w 1997 roku pomnik Józefa Piłsudskiego
z pola bitwy pod Radzyminem oraz z grobu matki i serca Marszałka.

Gdzie wykonano odlew pomnika

PK 11 
Kamienica z 1870 roku. W lutym 1945 roku odbyło si
Demokratycznego.  

Co mieściło się tutaj w latach 1909

PK 12 
Budynek mieszkalno-usługowy z lat 60

O kim mowa?  

PK 13 
Neobarokowa kamienica z przełomu XIX i X

Jaka liczba znajduje się po ø na białej tabliczce przy bramie

PK 14 
Neoklasycystyczna kamienica wzniesiona w 1865 roku dla 

Ile łącznie głów zdobi okna drugiej kondygnacji

PK 15 
Eklektyczna kamienica wzniesiona w latach 1894
Pożyczkowo-Oszczędnościowego.

Jaka data widnieje pod nazwą

PK 16 
Budynek dawnego zajazdu z koń

Jaki rok widnieje na fasadzie 

PK 17 
Tzw. „Dom Frankego“ – wybitnego chirurga i społecznika zamordowanego w Charkowie

Kto wykonał tablicę pamiątkow

PK 18 
Powstała na początku XX wieku jedna z ciekawszych kamienic w ci

Jakie litery umieszczono na pomara

PK 19 
Kamienica z poł. XIX wieku, przebudowana pod koniec tego

Ile kamiennych głów spogląda na Aleje z poziomu drugiej kondygnacji

PK 20 
Pomnik świętego Jana Pawła II 

Kto jest autorem rzeźby?  

ZADANIE 

(21) 
Co mieści się w budynku ozdobionym płaskorze

Odpowiedzi należy przesłać na e

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO.

                                               

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Klasycystyczna kamienica z początku XX wieku. 

spółczesna rzeźba nawiązująca swoim wyglądem do wizerunków poga

Ile postaci umieszczono na cokole rzeźby?  

„Dziewczynka z gołębiami” z rzeźbą autorstwa Ewy Maliszewskiej. 

tych XX wieku budynek mieszkalno-usługowy. Mural „Oko Cyklopa”

Jaki numer nosi skrzynka elektryczna uwieczniona na muralu?  

Henryka Sienkiewicza ustawionym przed budynkiem Liceum jego imienia (dawny

Ile wynosi suma cyfr z medalionu?  

akademicki Najświętszego Imienia Maryi z poł. XIX wieku. Tablica pamią

O jakim Roju wspomina tablica?  

Kamienica z XIX wieku, od 1927 roku siedziba Kurii Biskupiej. Tablica pamiątkowa. 

Ile wynosi suma cyfr z tablicy?  

zasilające, pierwsze na ziemiach polskich, oświetlenie uliczne. 

druga w Europie, uliczna sieć oświetleniowa?  

w. Jakuba, dawna cerkiew prawosławna z lat 1870-1872.Tablica upamiętniająca obro

ty w 1997 roku pomnik Józefa Piłsudskiego. W jego kamieniu węgielnym umieszczono urn
z pola bitwy pod Radzyminem oraz z grobu matki i serca Marszałka. 

Gdzie wykonano odlew pomnika?  

W lutym 1945 roku odbyło się tutaj pierwsze zebranie organizacyjne miejscowego Stronnictwa 

 tutaj w latach 1909-1917?  

usługowy z lat 60-tych XX wieku. Tablica upamiętniająca lekarza, filozofa i działacza społecznego.

Neobarokowa kamienica z przełomu XIX i XX wieku. Na szczególną uwagę zasługują jej bogate zdobienia.

ę po ø na białej tabliczce przy bramie?  

lasycystyczna kamienica wzniesiona w 1865 roku dla żydowskiego przedsiębiorcy Berka Kohna

cznie głów zdobi okna drugiej kondygnacji?  

Eklektyczna kamienica wzniesiona w latach 1894-1907 przez Jana Nowackiego. Do 1922 r. własno
ściowego. 

Jaka data widnieje pod nazwą ulicy?  

Budynek dawnego zajazdu z końca XIX w. z dwukondygnacyjną wozownią. Według legendy miał 

Jaki rok widnieje na fasadzie budynku?  

wybitnego chirurga i społecznika zamordowanego w Charkowie. Przed wojną

ątkową?  

tku XX wieku jedna z ciekawszych kamienic w ciągu Alei NMP. 

Jakie litery umieszczono na pomarańczowej tabliczce?  

Kamienica z poł. XIX wieku, przebudowana pod koniec tegoż stulecia, z klasycystycznymi detalami

Ile kamiennych głów spogląda na Aleje z poziomu drugiej kondygnacji?  

Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Miasta Częstochowy. 

 w budynku ozdobionym płaskorzeźbą ze zdjęcia?  

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO.

                                                                                              

                        

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (9/S/16) 

dem do wizerunków pogańskiego Światowida. 

„Oko Cyklopa”. 

dawny klasztor ss. Mariawitek).  

Tablica pamiątkowa. 

ąca obrońców miasta. 

gielnym umieszczono urnę z ziemią pobraną 

 tutaj pierwsze zebranie organizacyjne miejscowego Stronnictwa 

ca lekarza, filozofa i działacza społecznego. 

 jej bogate zdobienia. 

biorcy Berka Kohna. 

Do 1922 r. własność Towarzystwa 

Według legendy miał tutaj nocować F. Chopin. 

Przed wojną był tu hotel „Viktoria“. 

 stulecia, z klasycystycznymi detalami. 

lub za pomocą formularza. 

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO. 

                                                  

trino.pttk.pl 


