
9. Nic nie trwa wiecznie! W kolejnych wiekach podupadł 
wspaniały niegdyś zamek, a Szwedzi w czas potopu 
zrujnowali go wielce. Ostatni pan tego zamku, Marszałek 
Wielki Koronny, próbował przywrócić jego świetność. On to 
w miejsce zniszczonego mostu zwodzonego wzniósł ten, który 
do dziś służy. Tam zatem, na moście szukaj jego imienia: 
 
………………………………………………………………………… 
 
Oto, Gościu zacny, poznałeś po krótce dzieje tego zamczyska. 
Wiele jeszcze zagadek w nim się kryje, przeto przybywaj tu, 
byś lepiej go poznał! 

 
 

 
 
 

Gra zamkowa: KTO TU BYWAŁ? 
czyli historia Czerska śladami wybitnych postaci 

 
Zacny Gościu! 
W ciągu wieków wiele znamienitych osób na zamku czerskim 
bywało. Poznaj ich imiona wędrując za wskazówkami:  

 
1. Pierwszego władcę Czerska odnajdziesz nieopodal miejsca, 
gdzie stał niegdyś ufundowany przezeń kościół św. Piotra. 
Ponieważ przez wieki narosła warstwa ziemi, relikty onych 
fundamentów są teraz poniżej poziomu dziedzińca. Wpisz 
imię owego władcy i krainę, z której pochodził: 
 
………………………………………………………………………… 
2. Kiedy ziemie Polski podzielone zostały między braci 
Piastów, Mazowsze wraz z Czerskiem przypadło księciu, 
którego poznasz u stóp baszty bramnej. Wpisz jego imię,  
także kogo na własną zgubę sprowadził chcąc pomoc zyskać 
przeciw pogańskim Prusom i Jaćwingom: 
 
…………………………………………………………………………  



3. Tenże książę w onych burzliwych czasach, kiedy nawet 
bracia - Piastowie nierzadko o władzę ze sobą walczyli, 
uwięził własnych kuzynów i w czerskim grodzie trzymał. 
Udaj się teraz do baszty więziennej, abyś poznał ich imiona:  
 
………………………………………………………………………… 
 
4. Kolejny władca Czerska zginął w boju podczas najazdu 
wojsk litewsko-ruskich, a sam Czersk, wówczas gród 
drewniany, zniszczony został. Imię tego księcia znajdziesz  
u stóp trzeciej, południowej baszty.  
Jak się zwał? Czyim był synem? 
 
………………………………………………………………………… 
 
5. Następny znaczny władca Mazowsza wprowadził herb  
ze smokiem jako swe godło. Spotkasz go na baszcie bramnej, 
ponad komnatą wrotnego, który mostem zwodzonym 
zawiadywał. Podaj imię tego księcia: 
 
………………………………………………………………………. 

6. Tamże poszukaj też wizerunku owego smoka i poznaj  
jego historię a miano zapisz: 
 
………………………………………………………………………… 
7. Władcę dla Czerska najważniejszego także znajdziesz  
w komnacie komesa, na piętrze baszty bramnej.  
On to zbudował te właśnie mury zamkowe, których własną 
dłonią dotknąć możesz. Jak się zwał i w jakiej bitwie wielkiej 
wiódł swych rycerzy pod chorągwią z orłem i smokiem? 
 
…………………………………………………………………………
Dokąd siedzibę przeniósł, gdy Wisła spod murów odbieżała? 
 
………………………………………………………………………… 
8. Gdy nie stało Piastów, Mazowszem władać poczęli 
Jagiellonowie. Czersk oddany został królowej, która wieże 
kazała podwyższyć, aby z wysoka na okolice spozierać. 
Wspiąć się musisz do górnej komnaty baszty bramnej,  
by poznać imię jej i jej małżonka: 
 
………………………………………………………………………… 


