OPIS TRASY
TRASA KRAJOZNAWCZA- WYSZKÓW
XXXVII Ogólnopolskiego Rajdu na Orientację „PODKUREK
2014”
25.10.2014 r. Wyszków
…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko
klub/miejscowość
PK obiekt/pytanie
odpowiedź
1.
Pomnik Mordechaja Anielewicza (1919-1943) ur. w Wyszkowie.
Dowódca Powstania w Getcie Warszawskim.
Pyt. Ile tablic umieszczono na pomniku?
2.
Pomnik pamięci poległych w czasie okupacji.
Pyt. Ilu poległych nosiło pseudonimy związane z nazwami zwierząt?
3.
Rzeźba
Pyt. Ile zwierząt przedstawiono w rzeźbie?
4.
Przydrożna Figura
Pyt. Ile wynosi suma liczb związanych z rocznicami?
5.
Pamiątkowy kamień przyszłości „Społem” w Wyszkowie- Pl. J.
Pawła
Pyt. W którym roku powstało „Społem” w Wyszkowie?
6.
Dzwonnica – Kościół Św. Idziego erygowany w 1378 r. ustanowiony
Sanktuarium Św. Idziego od 1.09.2014 r. o godz. 18.00
Pyt. Ile jest dzwonów na dzwonnicy?
7.
Grota Matki Bożej z Lourdes przy Kościele Św. Idziego
wybudowana w latach 2006 – 2007.
Pyt. Ile tabliczek z nazwami miejscowości umieszczono w grocie?
8.
Stara Plebania (ul. Białostocka 12), w której podczas wojny polskobolszewickiej 15.08.1920 r. spotkali się: Julian Marchlewski, Feliks
Dzierżyński i Feliks Kon tworzący Tymczasowy Komitet
Rewolucyjny Polski, którzy po zajęciu Warszawy przez Armię
Czerwoną zamierzali utworzyć Rząd Polski. Opis tego spotkania
proboszcz parafii zawarł w relacji „Bolszewicy w polskiej plebanii”, a
Stefan Żeromski w opowiadaniu „Na probostwie w Wyszkowie”.
Wyszków został wyzwolony 18.08.1920 r. przez żołnierzy 31 Pułku
Strzelców Kaniowskich pod dowództwem Mikołaja Bołtucia. Od
2014 r. plebania wpisana do rejestru zabytków.
Pyt. Jakie inicjały nosił ksiądz uwieczniony na tablicy?
9.
Ścieżka Kohenów – pozostałości po społeczności żydowskiej w
Wyszkowie ufundowana w 1997 r.
Pyt. Ile amfor znajduje się wśród macew (żydowskich nagrobków)?
10. Pomnik na cmentarzu – poświęcony żołnierzom Armii Ludowej
rozstrzelanych w dniu 5 i 6.04.1944 r. przez hitlerowców.
Pyt. Jakie inicjały pseudonimu nosił były żołnierz hiszpański?
11. A/ Pomnik na cmentarzu - na mogile zbiorowej żołnierzy polskich
poległych w 1920 r.
Pyt. Ile nazwisk umieszczono na pomniku?
B/ Nagrobek ks. Mieczkowskiego (czarny krzyż umieszczony w

drugiej linii nagrobków naprzeciw pomnika żołnierzy z 1920 r,
kwatera M-41).
Pyt. Ile lat przeżył ks. Mieczkowski?
12. Kaplica cmentarna przy ul. Nadgórze z 1935 r. na cmentarzu
parafialnym dawnej wsi Nadgórze (obecnie ulica).
Pyt. Ile różnych liter wymieniono nad wejściem?
13. Stary Browar przy ul. Armii WP.
Pyt. Ile okien znajduje się na tylnej ścianie d. browaru?
14. Pomnik (ul. Okrzei/Płońska) poświęcony męczeńskiej niewoli
żołnierzy Armii Czerwonej w latach 1943-1944.
Pyt. Z ilu widocznych kamieni zbudowano pomnik?
15. Pomnik (ul. Zakolejowa) w płd. rogu ogrodzenia willi z połowy lat 20
XX w. zbudowana dla właściciela wyszkowskiego browaru J.
Cudnego. W czasie okupacji mieściła się tu żandarmeria niemiecka.
Pyt. W ilu linijkach zapisano tekst na pomniku?
16. Krzyż (ul. 11 listopada/Pułtuska)
Pyt. Jaki rok widnieje na cokole krzyża?
17. Pomnik (rondo ul. J. Sowińskiego/Pułtuska) – poświęcony
żołnierzom AK oraz harcerzom poległym podczas okupacji.
Pyt. Jak brzmi ostatni wyraz ze skrzydła orła?
18. Pomnik C.K. Norwida (przy ul. 11 listopada na terenie LO).
Pyt. Ile wynosi suma liczb na tablicy (na kamieniu przy pomniku)?
19. Obelisk Wazów (ul. 3 Maja) – barokowy obelisk, najstarszy zabytek
Wyszkowa, jeden z najstarszych świeckich zabytków na Mazowszu.
Wystawiony po 1655 r. wg proj. Jana Baptysty Gisleniego,
nadwornego architekta dynastii Wazów w Polsce. Ufundowany przez
króla Jana II Kazimierza dla uczczenia pamięci brata Karola
Ferdynanda Wazy biskupa płockiego.
Pyt. Ile herbów znajduje się na obelisku?
20. Kapliczka (ul. T. Kościuszki)
Pyt. Ile okien jest w kapliczce?
21. Kordegarda w stylu neogotyckim z poł. XIX w. jako element
ogrodzenia senatorskiej posiadłości dawnego folwarku biskupa
płockiego Karola Ferdynanda Wazy. Spełniała funkcję stróżówki przy
głównej bramie wjazdowej na teren posiadłości i parku z tego samego
okresu.
Pyt. Jaka pojedyncza litera jest na tablicy zawieszonej na obiekcie?
Długość trasy – ok. 6,3 km
opr.: Andrzej Krochmal, PInO 157
Trasa ma wspólne elementy z trasą TRInO 8/M/14 pn. Wyszków „Z widokiem na Bug”
opracowanej przez Barbarę Szmyt.

