
START: Plac Daszyńskiego, 42-200 Częstochowa (bezpośrednie 
połączenie - linia autobusowa 11, 13, 20, 24, 30, 32).

O TRASIE: W trakcie Questu poznasz wiele ciekawostek związa-
nych z regionem starego miasta.

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

CzAS pRzEjŚCIA: 70 minut.

Już znasz ulicę Krakowską. Wróć do niej i skręć w lewo. 
Nazwa ulicy nie jest przypadkowa. Już w czasach średnio-
wiecznych była to droga wyprowadzająca na
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oraz Małopolskę. Istniał tu również punkt poboru myta. 
Wróć tą ulicą pod Kościół św. Zygmunta.

Jesteś na miejscu? W takim razie odnajdź wzrokiem 
duży niezabudowany plac z czerwonej kostki i skieruj swe 
kroki w tamtą stronę.

To częstochowski Stary 
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     .

Pełni tę funkcję od czasów średniowiecza, o czym 
świadczą starodawne fundamenty, które łatwo odróż-
nisz od współczesnego bruku. Tutaj też prawdopodobnie 
znajdował się ratusz miejski, który, podobnie jak inne za-
budowania, został spalony podczas potopu szwedzkiego 
w XVII wieku. Na rynku odnajdź studnię. Jej kranik wska-
że Ci kierunek, w którym powędrujemy dalej. Przechodząc 
przez plac, warto zwrócić uwagę na zabytkowe, kolorowe 
kamienice! 

Odnajdź ulicę Kozią. Rozpoczynamy właśnie ostatni 
etap naszej podróży przez historię starej Częstochowy! 
Krocz śmiało tą ulicą aż do momentu, gdy droga z kocich 
łbów zacznie skręcać w lewo. W tym miejscu skieruj się w 
stronę przejścia pomiędzy dwoma mieszkalnymi blokami 
po prawej stronie. Trafisz ponownie na ulicę Nadrzeczną. 

W pobliżu znajduje się

Plac 
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kolejne miejsce straszliwych wydarzeń II wojny światowej.
Natomiast tuż przed Tobą ukaże się zarys fundamentu 
szesnastowiecznej zabudowy. Co tu niegdyś stało? Odpo-
wiedź poznasz odgadując końcowe hasło.

W tym miejscu zakończymy naszą podróż po Sta-
rym Mieście, jednej z najstarszych części Częstochowy.

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

CzęSToChowa
przEz wIEkI

zaaplikuj sobie
Częstochowę

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



Podróżniku, zachęcam Cię do poznania tajem-
nic Starego Miasta, na którym swe piętno odcisnęła 
historia minionych wieków. Jest ona pełna zagadek 
oraz tragicznych wydarzeń, bez których Częstochowa 
nie byłaby taka sama. 

Naszą przygodę zaczniemy od Placu Daszyńskiego. 
O tym, że jesteś we właściwym miejscu, przekonasz się, 
gdy natkniesz się na krzyż oraz pomnik Jana Pawła II. 
Kiedyś znajdował się tu cmentarz, który w 1825 roku 
przeniesiono w inne miejsce.

Pierwsze zadanie przed Tobą! Na placu odnajdź dro-
gowskaz, który wskaże Ci

Kościół św.        
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 .

Dzieli Cię od niego zaledwie kilka kroków!
Świątynia w tym miejscu powstała ok.

 
Ś

   roku

i była wielokrotnie przebudowywana. W czasie II wojny 
światowej kościół został zamieniony przez niemieckich 
okupantów w
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Więcej o tym miejscu dowiesz się z tablic informacyj-
nych, znajdujących się na fasadzie budynku. A teraz ru-
szajmy dalej!

Zaraz przy kościele swój bieg zaczyna ulica Mirowska. 
Skieruj tam swe kroki. W miejscu, w którym krzyżuje się 
z ulicą Targową, stoi dawna karczma. Legenda głosi, że 
nocował w niej sam Napoleon Bonaparte, idący ze swoimi 
wojskami na Moskwę! Policz, ile okien wbudowanych jest 
w blaszany dach

Ś

 

Ich liczba wskaże Ci adres na ulicy Mirowskiej, pod 
którym mnie spotkasz.

Gratulacje, jesteś na miejscu! Śmiało pokonaj wejście, by 
znaleźć się na dziedzińcu tej zabytkowej kamienicy. Zoba-
czysz mnie wewnątrz, na balustradzie tuż po lewej stronie. 
Witaj, jestem Częstoch – legendarny założyciel tego miasta.

Wróć na ulicę i odnajdź górujący nad horyzontem wy-
soki komin. Wzniesiono go w 1929 r. i choć już jest nie-
czynny, to stanowi spuściznę po żywiołowej industrializa-
cji miasta. Rusz w jego stronę, ale bądź uważny! Odnajdź 
na jednym z budynków kilkanaście wizerunków wąsatych 
jegomościów! Policz dokładnie, ile ich się tam znajduje! 

 

Gdy Ci się to uda, kontynuuj drogę w dół ulicy Mirowskiej. 
Na skrzyżowaniu z Nadrzeczną skręć w prawo i śmiało podą-
żaj przed siebie! Dojdź do ulicy o nazwie
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Upamiętnia ona stworzoną w tym miejscu w latach 
60. i 70. XIX w. sztuczną odnogę rzeki Warty. Dziś ka-
nał już nie istnieje, dzięki czemu możesz skręcić w lewo, 
w ulicę Strażacką!

Jak wspomniałem wcześniej, losy tej części Często-
chowy były naprawdę burzliwe. Znajdujesz się w miejscu, 
gdzie podczas II Wojny Światowej istniało żydowskie get-
to. Tragiczne wydarzenia związane z jego likwidacją upa-
miętnia pomnik projektu Samuela Willenberga. To tutaj 
hitlerowcy zapędzali swoje ofiary do pociągów i wywozili 
do obozu zagłady w Treblince. Gdy poznasz już historię 
tego miejsca, wróć na naszą trasę.

Kolejny punkt podróży to zabytkowy budynek. Zawróć 
spod pomnika, a z pewnością go zobaczysz! To Pałacyk 
Brassów, klasycystyczna kamienica z konieca XIX wieku!

Nie zatrzymuj się tu zbyt długo, musimy ruszać dalej. 
Pamiętasz wynik swojej rachuby chwilę wcześniej? Od-
najdź ten adres na jednej z najstarszych ulic Częstochowy 
– ulicy Krakowskiej. Znajduje się ona nieopodal miejsca, 
w którym teraz jesteś. Jeśli miniesz ceglane zabudowania 
z charakterystyczną
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na środku placu, to znaczy, że podążasz we właściwym 
kierunku.

Adres, który odnalazłeś, to obecnie plebania parafii św. 
Rodziny. Budynek powstał ok. 1930 roku, a tuż obok – nie 
sposób tego nie zauważyć – stoi okazała, neobarokowa 

            

pod tym samym wezwaniem. Jako ciekawostkę zdradzę 
Ci, że była jedną z największych w ówczesnej Polsce!

Świątynię budowano etapami. Z tablicy na fasadzie do-
wiesz się, że do jej wykończenia użyto m.in.

granitu
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pochodzącego z rozebranego pod Jasną Górą pomnika

 cara      
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  II.

Podobnie jak rozmiar budowli, ogromne wrażenie wy-
wiera też wnętrze.

Kolejny etap wspólnej przygody przed nami. Będąc 
zwróconym przodem do frontu świątyni, spójrz w prawo. 
Za chwilę dostrzeżesz jeden z reliktów dawnej, przemysło-
wej Częstochowy – jego charakterystyczną cechą jest nie-
wysoka wieża ciśnień. 

To pozostałości po założonym w 1840 roku i funkcjonu-
jącym aż do początku XXI wieku zakładzie produkującym 
piwo,

czyli 
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Jeśli interesują Cię zabytki techniki, polecam też od-
wiedzenie Muzeum Produkcji Zapałek, znajdującego się 
nieopodal stąd. Odnajdziesz je przy ulicy Ogrodowej 68, 
ale wcześniej proponuję ruszyć ze mną w dalszą drogę.
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