
 

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: luty 2017 r. 

                          Jak mówi legenda, w drugim dniu Bożego Narodzenia 1668 r., nad wioską Górą, miało miejsce niezwykłe zjawisko. Był mroźny, grudniowy  

                        ranek. Mieszkańcy wychodzili właśnie z porannej mszy, po niebie zaczęły przebiegać pierwsze promienie słoneczne. Ogromna, złocista  

                     kula unosiła się coraz wyżej, by nagle stanąć w miejscu u dołu krzyża, który niespodziewanie ukazał się na niebie. Księżyc ustępujący miejsca  

słońcu zatrzymał się w połowie krzyża, kształtem swym przypominając serce. W chwilę potem przesunął się nad krzyż. Choć to niezwykłe zjawisko nastąpiło  

o świcie, słońce i krzyż pojawiły się po przeciwnej stronie nieba – na zachodzie. O tym cudownym wydarzeniu mieszkańcy długo rozpowiadali. Ci nieliczni,  

którzy je widzieli, byli przekonani, że to sam Bóg wyznaczył Górę na Nową Jerozolimę, tak jak to św. Jan przewidział w Apokalipsie.  

Tak powstała Nowa Jerozolima, która z czasem przerodziła się w Górę Kalwarię, pamięć zaś o okolicznościach niezwykłego zdarzenia została uwieczniona 

w herbie miasta. Herb dla miasta zaprojektował biskup Stefan Wierzbowski,  

a miastu nadał go w 1670 r. król Michał Korybut Wiśniowiecki. 

 źródło: Urząd Gminy Góra Kalwaria 
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Góra Kalwaria 

Cztery wieki burzliwej historii 
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Długość trasy: 2,4 km 
Do potwierdzenia: 20 PK  
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/M/17) 

PK 1 
Klasycystyczny budynek ratusza wzniesiony w latach 1829-1834 wg proj. B. Witkowskiego z poprawkami 
H. Marconiego. Wierzba płacząca – Drzewo Pamięci. 

Co symbolizują zawieszone na drzewie żółte wstążki?  

PK 2 
Dawne kramy z podcieniami o toskańskiej kolumnadzie z 1836 roku. Replika XIX-wiecznej latarni. 

Jaki numer nadano latarni ustawionej tuż przy stojaku rowerowym?  

PK 3 
Pałac biskupi, dawny Sąd Pokoju Powiatu Czerskiego. Świetny przykład barokowej architektury użytkowej. 
Po rewitalizacji mieści się tutaj m.in. biblioteka miejska oraz informacja turystyczna. 

Jaki numer znajduje się na niebieskiej tabliczce skrzynki elektrycznej?  

PK 4 

Pobernardyński, barokowy zespół klasztorny z kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP. Zbudowany  
w latach 1756-1770 stanął w miejscu drewnianej fary, zniszczonej przez huragan. Spoczywają w nim prochy 
jego fundatora, marszałka F. Bielińskiego, który zlecił zaprojektowanie światyni J. Fontanie. Figura maryjna. 

Jaki wydarzenie upamiętnia figura?  

PK 5 
Tablica upamiętniająca mieszkańców miasta i okolic zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-45. 

Ile razy na tablicy pojawia się imię Zygmunt?  

PK 6 
Dom, w którym urodził się Wolf Grigoriewicz Messing, znany jasnowidz i telepata. Wesoły hydrant miejski. 

Jaki trzyliterowy napis znajduje się na zaworze hydrantu?  

PK 7 
Odsłonięty 3 sierpnia 1931 roku pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Po wojnie zniszczony przez 
komunistyczne władze, po rekonstrukcji, powrócił na swoje dawne miejsce w czerwcu 1989 roku. 

Kto sfinansował wykonanie repliki pomnika?  

PK 8 
Rzeźba „Adam i Ewa” – pamiątka zgodnego współżycia Żydów i Polaków w Górze Kalwarii. Dar Fundacji 
„Karta z Dziejów”. 

Kto jest autorem rzeźby?  

PK 9 
Budynek należący do założonej w 1902 roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W którym roku wzniesiono stojącą do dziś remizę?  

PK 10 
Zespół Szkół Ogólnokształcących. Tablica upamiętniająca patrona LO, błogosławionego księdza Z. Sajny. 

Za co oddał życie?  

PK 11 

Teren ufundowanego w 1675 roku przez biskupa Wierzbowskiego dawnego Kolegium Pijarów. W 1819 
roku budynki przeznaczono na koszary wojskowe, a następnie na przytułek dla starców i kalek. Obecnie 
mieści się tutaj największy w Polsce Dom Pomocy Społecznej. Neogotycka kaplica Zwiastowania NMP. 

Jakiego koloru jest stojąca przed wejściem do kaplicy ławka?  

PK 12 
Mural upamiętniający bohaterów Powstania Warszawskiego. 

Ile symbolicznych przestrzelin znajduje się w napisie „Pamiętamy 44”? 

PK 13 

Wzniesiona w 1901 roku synagoga. W okresie międzywojennym była ona miejscem modlitw wyłącznie dla 
chasydów - Żydów przestrzegających surowych reguł religii mojżeszowej. Na poddaszu zachował się piec 
do wypieku macy. Z synagogą graniczy dwór cadyka. 

Ile kamer monitoruje synagogę od strony zachodniej?  

PK 14 
Wzniesiony w 1903 roku murowany budynek synagogi miejskiej. Po wojnie mieściły się tutaj sklepy oraz 
wytwórnia wód gazowanych. 

Dla ilu rowerów przewidziano stojak?  

PK 15 
Dawna kaplicy Piłata, dziś potocznie zwanego kościołem „Na Górce”.  Świątynię konsekrowano w 1679 roku. 
W jej podziemiach znajduje się sarkofag z ciałem biskupa Stefana Wierzbowskiego. Figura religijna. 

O co uprasza ksiądz Grzegorz Fleyszer?  

PK 16 
Budynki koszarowe z końca XIX wieku. Do 2001 roku korzystało z nich Wojsko Polskie. Działo. 

Ile rowków posiada bieżnik opony lekkiej haubicy polowej kaliber 122 mm wz. 1938? 

PK 17 
Pomnik Żołnierzy Polskich garnizonu Góra Kalwaria. Tablica upamiętniająca ofiary stalinizmu.   

Kim z zawodu był 34-letni porucznik?  

PK 18 
Skansen militarny. Kołowy, węgierski transporter rozpoznawczy FUG. 

Gdzie wyprodukowano zamontowane na transporterze opony?  

PK 19 
Budynek koszarowego lazaretu z końca XIX wieku. Pomnik upamiętniający żołnierza AK, por. Jana Białka 
ps. „Kos” dowódcę plutonu ZWZ w Górze Kalwarii. 

W jakiej miejscowości wykonano głaz pamiątkowy?  

PK 20 
Zabytkowy, XIX-wieczny budynek wzniesiony z przeznaczeniem na cerkiew prawosławną dla stacjonujących 
w koszarach carskich żołnierzy. Poddany rewitalizacji w 2013 roku mieści obecnie Ośrodek Kultury. 

Jaką jeszcze funkcję spełniał budynek?  

 

trino.pttk.pl 

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. 
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