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Na mapie Czerska i szkicu zamku (widok z PK 7), czerwonymi okręgami, zaznaczono punkty kontrolne (PK).  

Część punktów ze szkicu – oznaczono je przerywanymi krzyżykami – znajduje się wewnątrz zamku. Do każdego PK zadano pytanie.  

Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć do organizatora. 

Koncepcja trasy i szkic zamku:  

Jakub M. Gac (OlnO 21/2010/1) 

Aktualność: maj 2019 r. 
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Wtedy właśnie, a konkretnie w XII-XIV wieku mazowiecki Czersk pełnił funkcję stolicy niewielkiego, acz prężnie zarządzanego Księstwa 

Mazowieckiego. Jeszcze dziś można w tej niewielkiej wiosce dostrzec ślady dawnego znaczenia. Spadek znaczenia Czerska wiąże się 

z przesunięciem się na wschód koryta Wisły (śladem średniowiecznego koryta jest starorzecze Wisły u stóp zamku - Jezioro Czerskie, 

chronione dziś jako pomnik przyrody). Jako, że rzeki pełniły w tamtym czasie ważną rolę komunikacyjną oraz ułatwiały ewentualną 

obronę miasta, książęta mazowieccy zdecydowali na przeniesienie swej siedziby do leżącego nieco na północ ośrodka miejskiego, 

o znikomym dotychczas znaczeniu, znanego jako Warszawa... W poszukiwaniu śladów dawnej świetności - zapraszamy na trasę 

turystyczno-rekreacyjną po Czersku. 

Czersk 

 Gdy Mazowsze nie było Polską… 
 

39/M/16 

Długość trasy: 1,9 km 

Do potwierdzenia: 16 PK 
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krzyż 

figura religijna 

drzewo, pomnik przyrody 

inny obiekt 

Legenda 
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Wstęp na teren Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku  

jest płatny i możliwy wyłącznie w godzinach jego otwarcia. 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: 

www.zamekczersk.pl 



  

 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 
Tablica upamiętniająca zaciekłe walki prowadzone w okolicach Czerska

Jak miał na nazwisko dowódca batalionu

PK 2 

Figura na rynku Czerska.

dzisiejszej wsi. 

Co postać z figury trzyma w lewym ręku?

PK 3 
Figura rycerza. 

Co pełni rolę cokołu figury?

PK 4 
Malowidło naścienne. 

Przedstawiciele jakiego zawodu są na nim przedstawieni?

PK 5 

Lipa koło wejścia na teren zamku.

w celu zapobiegnięcia jego rozłamaniu, zastosowano liny spinające 

Ile jest tych lin? 

PK 6 
Most nad fosą prowadzący do zamku.

Ile ławek znajduje się przed mostkiem?

PK 7 
Wieża zachodnia. Tablica informacyjna.

Z kim i przeciw komu zawarł koalicję 

PK 8 
Zabytkowa figura Matki Bożej 

Kto był jej fundatorem? 

PK 9 
Most na Jez. Czerskim. Jezioro Czerskie to starorzecze Wisły, chronione jako pomnik przyrody.

Czyim pomysłem i efektem pracy jest ścieżka edukacyjna?

PK 10 
Jezioro Czerskie. Tablica informacyjna na ścieżce edukacyjnej.

Ile gatunków ptaków znajduje się na zdjęciach?

PK A 
Okolice wejścia na wieżę bramną.

Jaki drewniany obiekt się tu

PK B 

Wieża bramna – pierwsza kondygnacja.

ale znajdują się tu również tablice informacyjne dotyczące czerskiego zamku.

Nazwy ilu smoków wymieniono na jednej z tablic?

PK C 
Zrekonstruowana komnata kasztelana czerskiego, z łożem z baldachimem, 

W jakich latach żył książę mazowiecki, opisany na umieszczonej tu tablicy?

PK D 
Trzecia kondygnacja wieży bramnej

Co zbudowano na dziedzińcu zamku dla Królowej Bony?

PK E 
Wieża więzienna. Tablica informacyjna.

W jakich miejscach był więziony przez Konrada Mazowieckiego Bolesław Wstydliwy?

PK F 

Na tej wysokości znajduje się 

w dolne jej partie. 

Ile okien znajduje się na tym poziomie?

Odpowiedzi należy przesłać na e

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

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

zaciekłe walki prowadzone w okolicach Czerska w sierpniu 1944 roku

Jak miał na nazwisko dowódca batalionu?  

Figura na rynku Czerska. W okolicach rynku najwyraźniej widać ślady dawnego 

Co postać z figury trzyma w lewym ręku?  

Co pełni rolę cokołu figury? 

Przedstawiciele jakiego zawodu są na nim przedstawieni? 

Lipa koło wejścia na teren zamku. Jako, że jest to dość stare drzewo, przy tym o wielu konarach, 

w celu zapobiegnięcia jego rozłamaniu, zastosowano liny spinające konary. 

Most nad fosą prowadzący do zamku. W miejscu wcześniejszego wzniósł  go marszałek F. Bieliński.

Ile ławek znajduje się przed mostkiem? 

Tablica informacyjna. 

Z kim i przeciw komu zawarł koalicję książę Siemowit I? 

Zabytkowa figura Matki Bożej ustawiona tutaj 1 maja 1858 roku .  

?  

Jezioro Czerskie to starorzecze Wisły, chronione jako pomnik przyrody.

Czyim pomysłem i efektem pracy jest ścieżka edukacyjna? 

Tablica informacyjna na ścieżce edukacyjnej. 

Ile gatunków ptaków znajduje się na zdjęciach? 

Okolice wejścia na wieżę bramną. 

Jaki drewniany obiekt się tutaj znajduje? 

pierwsza kondygnacja. Organizowane są tu czasowe wystawy fotograficzne, 

ale znajdują się tu również tablice informacyjne dotyczące czerskiego zamku. 

Nazwy ilu smoków wymieniono na jednej z tablic? 

Zrekonstruowana komnata kasztelana czerskiego, z łożem z baldachimem, ławami i stołem.

W jakich latach żył książę mazowiecki, opisany na umieszczonej tu tablicy?

Trzecia kondygnacja wieży bramnej. 

Co zbudowano na dziedzińcu zamku dla Królowej Bony? 

ablica informacyjna. 

był więziony przez Konrada Mazowieckiego Bolesław Wstydliwy?

Na tej wysokości znajduje się poziome przejście w poprzek wieży więziennej, umożliwiające wgląd 

Ile okien znajduje się na tym poziomie? 

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 (39/M/16) 

w sierpniu 1944 roku. 

dawnego układu miejskiego 

Jako, że jest to dość stare drzewo, przy tym o wielu konarach,  

go marszałek F. Bieliński. 

Jezioro Czerskie to starorzecze Wisły, chronione jako pomnik przyrody. 

Organizowane są tu czasowe wystawy fotograficzne,  

 

ławami i stołem. 

W jakich latach żył książę mazowiecki, opisany na umieszczonej tu tablicy? 

był więziony przez Konrada Mazowieckiego Bolesław Wstydliwy? 

poziome przejście w poprzek wieży więziennej, umożliwiające wgląd  

lub za pomocą formularza. 

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

trino.pttk.pl 


