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Dł.	trasy:	ok	0,8	km
Liczba	PK:	14

Źródło mapy:	 autorzy	OpenStreetMap©

Na	planie	Pułtuska	zaznaczono	różne	miejsca	i	obiekty	będące
punktami	kontrolnymi	(PK).	Do	każdego	z	nich	zadano	pytanie.
Odpowiedzi	na	pytania,	jako	potwierdzenie	przebycia	trasy,	
należy	dostarczyć	do	organizatora.	

Opracowanie	trasy:	Andrzej	Krochmal
Opracowanie	gra�iczne:	Wojciech	Drozda
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Zamek pułtuski wraz z kolegiatą i najdłuższym rynkiem w Europie należą 
do najważniejszych zabytków Północnego Mazowsza. Początki zamku nad 
rzeką Narwią sięgają czasów średniowiecza, gdzie na sztucznie usypanym 
wzgórzu już wcześniej istniał gród. Budowę zamku rozpoczęto w I połowie 
XIV w. Po otrzymaniu praw miejskich w 1339 r. kolejni biskupi płoccy obrali 
sobie Pułtusk na swoją siedzibę. Powstał trzeci na Mazowszu 
(po Warszawie i Płocku) gród otoczony murowanymi fortyfikacjami. Jednak 
już w 1368 r. gród został spalony przez wojska litewskie księcia Kiejstuta. 
Na początku XV w. powstała obronno-mieszkalna wieża, a później tzw. 
Mały Dom wraz z murem obwodowym. Przez kolejne lata następni biskupi 
rozbudowywali zamek o kolejne skrzydła wokół, których założyli ogrody. 
W XVII w. wzniesiono most z dwoma basztami do których w 1650 r. 
dobudowano bramę. W latach 1655-1657 zamek został zajęty przez 
Szwedów, którzy poważnie go uszkodzili. Kolejny raz Szwedzi zniszczyli 
zamek w 1703 r. podczas bitwy z wojskami saskimi pod Pułtuskiem. 
Dopiero w początkach XVIII w. zamek został odbudowany przez trzech 
biskupów z rodu Załuskich. Ponownie w czasie działań wojennych w latach 
1806-1807 zamek ponownie ucierpiał. Aż do 1818 r. pełnił funkcję lazaretu. 
W 1841 r. wybuchł tu wielki pożar. W czasie wojny krymskiej w latach 
1854-1855 ponownie pełnił funkcję lazaretu, aż do wybuchu powstania 
styczniowego. Od 1866 r. był już w rękach władz rosyjskich, a po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 r. aż do 1939 r. urzędowały tu władze 
powiatu pułtuskiego. W okresie II wojny światowej mieściła się tu 
administracja hitlerowska. Od 1974 r. zamek został przekazany na Dom 
Polonii i odbudowany w stylu renesansowym. Uroczyste otwarcie nastąpiło 
w lipcu 1989 r. Od tego czasu gospodarzem jest „Wspólnota Polska”.
Dzisiejszy Zamek jest miejscem, gdzie historia łączy się ze 
współczesnością , gdzie każdy może  znaleźć coś dla ducha i ciała. 
To tu z racji na malownicze położenie nad Narwią można znaleźć chwilę 
odpoczynku podczas rejsu gondolami zamkowymi po rzece i skosztować 
specjałów kuchni zamkowej w Barze Kasztelanka na Podzamczu oraz 
posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu lokalnych muzyków.

Aktualność	mapy:	
		wrzesień	2022
Wersja	1.0

www.trepklub.waw.pl



 strona 2/2 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (18/M/22) 

PK 1 

Miejska fontanna posiadająca system animacji woda-światło-dźwięk, przy której stoi grająca 
ławeczka Krzysztofa Klenczona urodzonego w Pułtusku w 1942 r. Fontanna jest nagłaśniana  

o godz. 12:10 (po hymnie z wieży ratusza) oraz o 21:00 (przez ok. 20 min.). 

Ile meteorytów przedstawiono na tablicy „Ale historia” przedstawiająca deszcz 
meteorytów, który spadł 30.01.1868 r. na płn.-wsch. od miasta? 

PK 2 

Kaplica św. Marii Magdaleny, renesansowa z I połowy XVI w. w kształcie rotundy z absydą. 
W miejscu drewnianej świątyni, nowy, murowany kościół ufundował bp Andrzej Krzycki. 
W 1626 r. kaplica była remontowana i ponownie w latach 1737-39. W 1944 kaplica 
została całkowicie zniszczona, a w latach 1946-51 ponownie odbudowana. 

Ile krzyży wieńczy dach kaplicy? 

PK 3 
Most arkadowy. 

Co mieści się w zachodnim pomieszczeniu? 

PK 4 
Budynek administracyjny. 

Jaki napis widnieje nad słowem „administracja”? 

PK 5 

Obelisk poświęcony ”Pamięci żołnierzy 1. batalionu saperów poległych podczas 
rozminowania kraju w latach 1945-1948”. 

Ilu saperów w stopniu kaprala zginęło podczas rozminowywania? 

PK 6 
Scena amfiteatru im. Krzysztofa Klenczona. 

W którym roku nadano imię Krzysztofa Klenczona? 

PK 7 

Dziedziniec zamkowy, tablica przy wejściu poświęcona Prezydentowi RP na Uchodźstwie. 

A. W którym dniu maja tablica została ufundowana? 
B. Ile stylizowanych latarni oświetla dziedziniec? 

PK 8 
Figura Matki Boskiej. 

W którym roku została ufundowana? 

PK 9 
Obelisk „Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. 

Jakie drugie imię nosił autor zamieszczonego cytatu? 

PK 10 
Domek ogrodnika. 

Ile stopni mają schodki prowadzące do drzwi wejściowych? 

PK 11 
Stanica wodna Hotel (Kasztelanka). 

Ile gwiazdek znajduje się na tablicy? 

PK 12 
Tawerna. 

Ile szyb jest w drzwiach wejściowych? 

PK 13 
Sala Maneż. 

Na ilu kolumnach wspiera się daszek nad wejściem do budynku? 

PK 14 
Wędzarnia. 

Jaka to wędzarnia? 

 

trino.pttk.pl  

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób,  
które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

mailto:poczta@trino.pttk.pl

