Oto, Gościu miły, wiesz już, kto bywał na zamku
w Czersku w dawnych wiekach.
Niech zamkowa pieczęć (dostępna w kasie) potwierdzi Twoje odkrycia.
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GRA ZAMKOWA

......................

KTO TU BYWAŁ?

W 1410 roku, pod chorągwią z orłem i smokiem,
walczył w bitwie pod

Jesteś na cyplu wysokiej skarpy, który jak półwysep
góruje nad pradoliną Wisły. Widok stąd rozległy,
a ludzie osiedlali się tu od najdawniejszych czasów,
bo było to miejsce bezpieczne.

......................
10. Po Piastach władać Mazowszem zaczęli Jagiellonowie. Król Zygmunt Stary oddał
Czersk swej żonie. Królowa kazała
podwyższyć wieże zamkowe, dlatego i Ty musisz teraz wspiąć się do
górnej komnaty Baszty Bramnej,
by poznać jej imię. To była królowa
........................
Na zboczach góry zamkowej założyła winnice.
Sprowadziła do Polski włoszczyznę.
11. W XVII wieku, podczas najazdu szwedzkiego
zwanego Potopem, zamek został zrujnowany.
Ostatni pan tego zamku, Marszałek Wielki Koronny, chciał go odbudować.
Na miejscu zniszczonego mostu zwodzonego wzniósł ten,
który do dziś służy.
Idź na most i tam szukaj jego
imienia:
...................... ..

Wiele jeszcze tajemnic czeka na Ciebie na zamku
i w okolicy.
Zapraszamy na wyprawę Tropem średniowiecznego Czerska – karta dostępna w kasie.

Baszta Zachodnia
Baszta Więzienna

Relikty kościoła
św. Piotra

N

ajpierw była tu osada, potem znaczny GRÓD,
pilnujący przeprawy przez Wisłę. Na przełomie
XIII/XIV wieku na miejscu grodu wymurowano gotycki ZAMEK, którego wieże i mury przetrwały do
dziś. Wśród mieszkańców i gości grodu, a potem zamku, były znane postacie, których imiona zapisały
się w historii Polski.
Miły Gościu!
Pójdź za wskazówkami, a dowiesz się, kto dawno
temu przebywał w Czersku.
ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CZERSKU

Baszta Bramna

Most
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9. Teraz szukaj władcy najważniejszego dla Czerska,
który zbudował ten gotycki
zamek. To książę

1. Najpierw podejdź na brzeg skarpy i popatrz
w dół. Tam, gdzie widać wody Jeziora Czerskiego, niegdyś płynęła królowa polskich rzek:
. . .................................,
a u stóp skarpy znajdował się bród – płytsze
miejsce dobre do przeprawy. Rzeka w tamtych
czasach była najlepszą drogą!
Gdzie teraz jest Wisła? Prawdopodobnie w końcu XIII wieku, po wiosennych wylewach, odsunęła się na wschód – i już nie wróciła w stare
koryto. Dziś płynie w oddali, za drzewami na
linii horyzontu.
2. Teraz się obróć. Tu, gdzie widzisz mury zamku,
niegdyś był gród otoczony potężnym wałem
z drewna i ziemi. By zobaczyć, co pozostało
z tamtych czasów, idź przez most i bramę prosto
na dziedziniec zamkowy, do zagłębienia pośrodku.
3. Kamienie, które widzisz w zagłębieniu to relikty
romańskiego kościoła św. Piotra, wzniesionego
tu na początku XII wieku. Zostały sprowadzone
Wisłą z Gór Świętokrzyskich.

6. Kolejny władca Czerska zginął w boju podczas
najazdu wojsk litewsko-ruskich, a sam Czersk,
wówczas gród drewniany, został zniszczony.
Imię tego księcia znajdziesz na tablicy u stóp
Baszty Zachodniej.
Był to:

4. Idź teraz do stóp
Baszty Bramnej.
Poznasz tam imię
księcia, który władał
Mazowszem w czasach rozbicia dzielnicowego, kiedy ziemie Polski podzielone były między
braci Piastów. To
książę

...................
syn . . . . . . . . . . . . . . .
....................

................................
Pod jego panowaniem Czersk szybko się rozwijał, obok grodu powstało miasto.
Jednak w dziejach Polski książę ten nie zapisał
się dobrze, ponieważ w 1226 roku, do pomocy
przeciwko najazdom Prusów i Jaćwingów, sprowadził:
........................................
5. Ten sam książę więził w czerskim grodzie własnych kuzynów z rodu Piastów, z którymi walczył o Kraków. Ich imiona znajdziesz na Baszcie
Więziennej. Zapisz je:

7. Wejdź teraz po stromych
schodach na Basztę Bramną. W komnatach szukaj
tablicy z zielonym smokiem i poznaj jego historię. Taki smok zwał się:
....................
8. Obok szukaj księcia, który władał Księstwem
Czerskim na początku XV wieku,
a na swej tarczy
umieścił zielonego
smoka.

................
................

Był to książę
Pierwszego władcę Czerska, który ufundował
ten kościół znajdziesz na tablicy (na murze) obok.
Wpisz jego imię.

.................

..................

................

