
  

1 2 

9. 

Na mapie zaznaczono punkty kontrolne (PK),  
do których zadano pytania. Odpowiedzi na pytania,  

jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć  
do organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek 
Aktualizacja: grudzień 2016 r. 
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             Początki jasnogórskiego sanktuarium sięgają drugiej połowy XIV wieku, kiedy książę Władysław Opolczyk  
           sprowadził z Węgier, w 1382 roku, do Częstochowy paulinów, którzy „przynieśli” ze sobą nazwę macierzystego klasztoru  
         św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. Wkrótce potem do klasztornego kościoła, zbudowanego na wapiennym wzgórzu,  
     przekazał książę odnalezioną na Rusi ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Według legendy obraz namalował sam św. Łukasz ,  
badacze zaś twierdzą, że pochodzi on z drugiej połowy pierwszego tysiąclecia i jest dziełem bizantyńskiego malarza. Już w XV wieku  
Jasna Góra stała się popularnym miejscem pielgrzymkowym, jednak prawdziwy rozkwit pobożności maryjnej nastąpił w wieku XVII.  
      W Częstochowie modlili się papieże, królowie, arystokraci, mężowie stanu oraz przedstawiciele wszystkich warstw społecznych.     
               Jasna Góra była świadkiem wielkich wydarzeń historycznych, jak np. słynnej obrony przed Szwedami w XVII wieku czy  
                         Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego w roku 1956. Obecnie Jasną Górę odwiedza rocznie nawet 3,5 miliona  
                                  pielgrzymów. Zachowane do dziś budowle zespołu klasztornego zaczęły powstawać już w XV wieku.  
                                         Gotyckie jest m.in. prezbiterium jasnogórskiej bazyliki. W XVII stuleciu klasztor ufortyfikowano  
                                                  i przebudowano całość w stylu barokowym. Z tego okresu pochodzi większa  
                                                    część bazyliki i kaplicy Cudownego Obrazu, kaplica św. Antoniego,  
                                                            wieża, refektarz oraz sala zwana Rycerską.                                             
                                                                                                               

CZĘSTOCHOWA 
 Jasnogórska twierdza 

 

8/S/16 

 

Długość trasy: 1,2 km 
Do potwierdzenia: 20 PK 
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XVIII-wieczny wystrój posiada biblioteka, w której zgromadzono  

około 15 tysięcy inkunabułów, rękopisów i starodruków. Ważnym  

obiektem powstałym w XX wieku jest Kaplica Pamięci Narodu, pełniąca 

funkcję mauzoleum. Cenne wota błagalne i dziękczynne gromadzone  

są w Skarbcu Jasnogórskim, który mieści się nad zakrystią. Warte odwiedzenia 

jest także otwarte w 1982 roku Muzeum 600-lecia Jasnej Góry. Postacie 

o. Augustyna Kordeckiego, Prymasa Tysiąclecia - kardynała Stefana  

Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II uhonorowano na Jasnej Górze 

okazałymi pomnikami. 

                                                               źródło: www.slaskie.travel 



  

 

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. 

                        

   
 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (8/S/16) 

PK 1 
Brama im. św. Jana Pawła II. Obraz św. Michała Archanioła. 

Z ilu wersów składa się modlitwa do św. Michała Archanioła w wersji angielskiej?  

PK 2 
Budynek arsenału mieszczący obecnie m.in. ekspozycję sztuki europejskiej.  

Ile werbli można dostrzec na płaskorzeźbie?  

PK 3 
Łącznik łączący klasztor z Bastionem św. Rocha. Nisze z ujęciami wody pitnej. 

Ile płatków mają kamienne kwiaty zdobiące misy?  

PK 4 
Budynek klasztorny. Tablica upamiętniająca ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10.04.2010 roku.  

Jaki napis umieszczono na owiniętej wokół orła szarfie?  

PK 5 
Wejście do kaplicy Cudownego Obrazu. 

Ile promieni otacza herb?  

PK 6 
Tablica informująca o wotach znajdujących się na ołtarzu Matki Boskiej Jasnogórskiej. 

Kto ofiarował insygnia królewskie?  

PK 7 
Wejście do Bazyliki Narodzenia NMP i Znalezienia Krzyża Świętego. 

Ile kul armatnich wmurowano w fasadę świątyni?  

PK 8 
Pomnik Chrystusa Króla. 

Ile koron zdobi Jego głowę?  

PK 9 
Wieczernik. 

Jaki rok umieszczono w narożniku płaskorzeźby?  

PK 10 
Bastion św. Jakuba zwany także Królewskim. Studnia – dar jubileuszowy pracowników wodociągów. 

Z jakiego miasta pochodzili ofiarodawcy?  

PK 11 
Wzniesiony w poł. XIX wieku pomnik obrońcy Jasnej Góry, przeora Augustyna Kordeckiego. 

Ile wynosi suma cyfr na pomniku?  

PK 12 
Zabudowania klasztorne – wieża południowa. 

Jakie niszczejące urządzenie znajduje pomiędzy kondygnacjami wieży?  

PK 13 
Budynek klasztorny. Tabliczka miedziana. 

Jaka data została na niej wyryta?  

PK 14 
Tablica upamiętniająca ofiary złożone przez polonię chicagowską na remont Bastionu Świętej Trójcy. 

Ile gwiazd ma amerykańska flaga stanowiąca element tablicy?  

PK 15 
Wykonany w 1999 roku pomnik św. Jana Pawła II. 

Kto jest jego autorem?  

PK 16 
Ufundowany przez króla Zygmunta Starego najstarszy jasnogórski dzwon „Jezus Maryja”. 

Jaki rok widnieje pod sceną pasyjną?  

PK 17 
Bastion św. Rocha. Repliki armat noszące imiona słynnych Polaków, obrońców Częstochowy. 

Kto rzeźbił armatę Piotr Czarniecki?  

PK 18 
Studnia z figurą bł. Euzebiusza Ostrzychomskiego – założyciela zakonu paulinów. 

Uczestnicy jakiej pielgrzymki i skąd proszą o wstawiennictwo błogosławionego?  

PK 19 
Dziedziniec przed bramą Matki Bożej Bolesnej. Tablica pamiątkowa. 

Co łączy Maryję i Pawła Pustelnika ze Stanisławem?  

PK 20 
Jasnogórskie błonia na których stała replika kolubryny ostrzeliwującej jasnogórską twierdzę. 

W 450-rocznicę jakiego wydarzenia stanęła tutaj armata?  

 

trino.pttk.pl 
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