
START: Dworzec PKP, Plac Rady Europy, 42-200 Częstochowa
(bezpośrednie połączenie - linia tramwajowa).

O TRASIE: Quest dotyczy miejsc powiązanych z życiem znanego 
lekarza internisty i działacza społecznego, który prowadził w Czę-
stochowie pracę naukową, z dala od polskich ośrodków akademic-
kich, co spowodowało, że nazywano go profesorem bez katedry.

DlA kOgO: Dzieci i młodzież szkolna, rodziny z dziećmi.

CzAS pRzEjśCIA: 50 minut.

starania o wyburzenie obiektu sprowokują kolejne konflik-
ty! Na szczęście mieszkańców oraz samego miasta, problem 
rozwiązał się sam. W budynek wjechała ciężarówka.

Czy zbliżasz się już do celu? Po drodze zwróć uwagę na 
różową kamienicę. U jej szczytu znajdziesz zwierzę z czę-
stochowskiego herbu. Czy to żółty lew? Na pewno nie, to:

          ,

choć bez bochna chleba.

Na skrzyżowaniu skręć w lewo i kieruj się w głąb ulicy 
Jasnogórskiej. Wspomnę tylko, że mieści się tu dom słyn-
nej poetki – Haliny Poświatowskiej. Jednak więcej na ten 
temat dowiesz się z innej zabawy. Tymczasem kontynuuj 
wędrówkę, aż natrafisz na budynek, którego patronem 
jest dobrze znany Ci wieszcz – autor Pana Tadeusza.

Oczywiście! Chodzi o:

Teatr im.     

           ,

 którego inicjatorem budowy był znany aktor,

            

– tego dowiesz się z tablicy.

Kiedy udasz się ulicą Kilińskiego w kierunku Alei, po 
prawej stronie zauważysz niewielki park, będący niegdyś 
cmentarzem. W jego centrum odnajdziesz zabytkową 
świątynię o bogatej historii. Obejdź ją, a natrafisz na pod-
powiedź: zanim budynek zmieniono w kościół, była to 

       .

Parę kroków dalej natrafisz na plac ratuszowy poświę-
cony mojej osobie. Pytasz, dlaczego mnie tu tak pełno? 
Końcowe hasło da Ci odpowiedź!

W tym miejscu musimy się rozstać. Mam nadzieję, że 
spędziłeś miło czas na odkrywaniu tajemnic Częstochowy. 

Plac Biegańskiego pozwala podążyć w dowolnym kierun-
ku, by jeszcze lepiej poznawać historię miasta, z którym 
związałem się niemal na całe życie!

hasło:
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QUESTING
— C z ę s t o C h o w a —

PROFESOR BEZ KATEDRY

Zaaplikuj sobie
Częstochowę

Wydawca: Częstochowska Organizacja Turystyczna, Al. NMP 65, 
42-217 Częstochowa, www.czestochowa-czot.pl , tel: 34 368 22 60



Witaj, Drogi Podróżniku, w Częstochowie z przeło-
mu XIX i XX wieku. Zapraszam na niezwykłą wędrówkę 
po miejscach związanych z moją osobą. Zapytasz więc 
– kim jestem? Bądź cierpliwy, już niebawem się dowiesz!

Przybyłem w to miejsce w 1883 roku. W tym czasie

dworzec        

znajdował się w zupełnie innym miejscu.

Znajdujesz się na Placu Rady Europy. Rozejrzyj się. 
W centralnej części mieści się fontanna z zegarem sło-
necznym. Podejdź tam i spójrz na fasadę dworca. Policz, 
zaczynając od lewej strony, ile kolumn widzisz.

 Brawo, świetnie rachujesz! Zapamiętaj tę liczbę.

Kilkanaście kroków od ostatniej kolumny odnajdziesz 
moje popiersie. Dokładnie! Teraz już wiesz, że nazywam się:

         

         

i jestem lekarzem.

Skoro już się poznaliśmy, zapraszam Cię na ulicę 
Teatralną 32 w okolice mojego domu. Ten adres nic Ci 
nie mówi? Nie martw się! Poradzisz sobie w inny sposób. 
Wróć do fontanny i kieruj się na ulicę Wolności. Przejdź 
przez pasy na jej drugą stronę, a następnie skręć w prawo.

Pamiętasz, ile  kolumn naliczyłeś przy fasadzie dworca? 
Pomnóż tę liczbę przez trzy, do wyniku dodaj jeden, a otrzy-
masz numer poszukiwanej kamienicy.

 ×  3 + 1 =  
 
Świetnie! Bardzo lubiłem ten piętrowy pałacyk w póź-

noklasycystycznym stylu. Spędzałem tu dużo czasu z moimi 
córkami i ukochaną żoną Mieczysławą. To tutaj przyjmowa-
łem pierwszych pacjentów. Poszukaj na fasadzie pamiątko-
wej tablicy, a dowiesz się, że ufundowała ją

        

          

          ,

której oddział założyłem w Częstochowie.

Kontynuuj spacer w tym samym kierunku, a na pewno 
zwrócisz uwagę na dwupiętrowy budynek przy ulicy Wol-
ności 10. To neobarokowa kamienica o bogatej elewacji, 
której zwieńczeniem są dwie kopułki, znajdujące się na 
dachu. Policz, ile ma balkonów! 

Czyż nie jest wyjątkowa?

Teraz pokażę Ci miejsce, w którym pracowałem. Idź 
dalej chodnikiem, aż dotrzesz do pasów. Przejdź przez 
ulicę i kieruj się prosto przez niewielke targowisko. Jeśli 
zobaczysz wysoki budynek z napisem Merkury, bądź pe-
wien, że jesteś na właściwiej drodze. Zbliż się do niego, 
a coś Ci opowiem.

Niegdyś to miejsce zajmował ośrodek związany bezpo-
średnio z moim zawodem. Oczywiście! Był to:

       miejski

im. Najświętszej Maryi Panny.

Stworzyłem tu pierwszy w Częstochowie oddział chi-
rurgiczny! Pomimo tego, że budynek już nie istnieje, gwa-
rantuję Ci, że jeszcze zobaczysz, jak wyglądał.

Obejdź Merkurego z prawej strony, korzystając ze scho-
dów. Brawo, znajdujesz się na głównej i reprezentacyjnej 
arterii naszego miasta:

Alei             

          .

Czy dostrzegasz zabytkową kamienicę z dostojną kopułą?

Ten budynek zasłynął jako hotel Victoria. Mieściły się 
tam również gabinet lekarski, apteka, skład win, a nawet 
salon Chevroleta! Budowlę wzniósł mój znajomy, Adolf 
Franke, w latach 1901-1903.

Zsumuj cyfry podanych lat, a od wyniku odejmij dwa.

1 + 9 + 0 + 1 + 1 + 9 + 0 + 3 – 2 =   

Udało się? Świetnie! Zaraz poszukamy budynku o tym 
numerze, ale najpierw chwila wytchnienia. Odpocznij na 
mojej ulubionej ławeczce, na której spędzam mnóstwo cza-
su! Aby do niej trafić, przejdź na środkową część Alei i kieruj 
się w stronę Jasnej Góry. Na pewno jej nie przegapisz!

Brawo, jesteś na miejscu! Zobacz, obok mnie leży ste-
toskop oraz – tak jak obiecałem – rycina przedstawiająca 
szpital. Gotowy do dalszej drogi? Niech podpowiedzią, 
gdzie zmierzamy, będzie przedmiot w moich rękach. 
Tak, nasz następny cel to:

         

publiczna mojego imienia.

Z pewnością znajduje się teraz w zasięgu Twojego 
wzroku. Duży wkład w jej powstanie miała również 
moja żona, która przekazała do księgozbioru wiele war-
tościowych pozycji.

Pierwotnie budynek biblioteki znajdował się w zupeł-
nie innym miejscu, bo na ulicy Teatralnej, a współczesnej 
Kościuszki. Tam zmierzamy dalej. Na najbliższym skrzy-
żowaniu skręć w prawo i idź spacerem aż do następnego 
skrzyżowania.

Pozwól, że umilę Ci tę przechadzkę ciekawą historią: 

Ulica Teatralna kończyła się ślepo przy skrzyżowaniu 
z ulicą Jasnogórską, gdzie w XIX wieku powstała kamieni-
ca. Jak się okazało, jej budowa skutecznie utrudniła dalszy 
rozrost miasta w północnym kierunku. Należało rozebrać 
budynek. Próby podjęto w 1913 oraz 1938 roku. Obie zakoń-
czyły się fiaskiem przez wybuchy wojen, odpowiednio I-ej 
i  II-ej. Pomijając spór z właścicielem, uważano nawet, że 
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