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Mapa składa się z dwóch części, statku i dymka z komina, 

które na siebie zachodzą. Zaznaczono na niej punkty 

kontrolne (PK), do których zadano pytania lub wykonano 

zdjęcie. Odpowiedzi na pytania lub dopasowane do PK 

zdjęcia, jako potwierdzenia przebycia trasy należy 

dostarczyć do organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek  
Aktualizacja: czerwiec  2016 r. 

Źródło mapy: ©autorzy OpenStreetMap 
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Brok - rejs parostatkiem 
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Pierwsza wzmianka o Broku pojawiła sie w 1203 roku.  
We wczesnym średniowieczu powstała tu osada, na szlaku 
handlowym łączącym Pomorze z Rusią Kijowską. W 1501 r. 
biskup płocki Wincenty Przerębski nadał jej prawa miejskie. 
Miasto prężnie się rozwijało, wyrastając do rangi jednego 
z głownych ośrodków gospodarczych Mazowsza. Okres ten 
zakończył Potop Szwedzki, po którym rozpoczął się powolny 
proces degradacji miasta. Jego kulminacją było odebranie 
mu praw miejskich w wyniku carskich represji po powstaniu 
styczniowym. Prawa miejskie Brok odzyskał w 1922 roku.                   
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Długość trasy: 4,8 km 

Do potwierdzenia: 22 PK  
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Za sprawą wyjątkowo niskiego poziomu Bugu, 
latem 2015 roku, z jego nurtów wyłonił się wrak 
statku, parowca bocznokołowego. Dzięki badaniom 
historyków udało się ustalić, że była to jednostka 
pasażerska zarekwirowana przez wojsko i prze-
robiona na transportowiec. W trakcie ofensywy 
1915 roku państw centralnych, została ona wycofana  
z Modlina i zatopiona tutaj przez załogę, która nie  
                    chciała, aby parowiec wpadł w ręce  
                     wroga. 
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Rekreacyjna Impreza na Orientację
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Na tle czego umieszczono tablicę pamiątkową? 

Józefa Piłsudskiego z 1994 roku. 
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Zespół Publicznych Placówek Oświatowych. Na terenie placówki posadzono Dąb Pami
urodzonemu w Broku por. Aleksandrowi Małkińskiemu. 
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W przypadku PK 15-22 należy dopasować zdjęcie. 

 

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.
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