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szaNoWNi PaństWo! kochaNi!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer magazynu „Moda na Mazowsze”. 

Ten fenomenalny tytuł został wymyślony w czasach, kiedy urlop na Mazowszu, a nie na tropikalnych 
plażach, był patriotycznym, wspierającym lokalną przedsiębiorczość gestem. Od W tym roku 
z powodu zarazy jest wyborem dostępnym, najbezpieczniejszym, możliwym bez kwarantanny, 
często jedynym. Ale zarówno w czasach wolnych podróży, jak i teraz Mazowsze oferuje bogactwo 
możliwości ciekawego odpoczynku, a w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
udowadniamy, że może być pierwszym wyborem. 

W tym numerze skoncentrowaliśmy się na dostępnych propozycjach, których atrakcyjność wzrasta 
wraz ze zmianą pogody na letnią. Zapraszamy do lasu! Prezentację tematów zacznę od Pojezierza 
Gostynińskiego! Tak! Pojezierza! Rozciąga się ono pomiędzy Gąbinem, Gostyninem i Włocławkiem, 
na lewym brzegu Wisły. W sosnowych lasach schowało się około czterdziestu polodowcowych jezior! 
Z północno-zachodnich rubieży województwa przenieśmy się na południe. Są tacy, którzy twierdzą 
że ziemia radomska to nie Mazowsze. I oczywiście w sensie geograficznym i historycznym – nie, 
ale administracyjnie Mazowsze obejmuje i Radom, i Puszczę Kozienicką. Ten park krajobrazowy to 
pozostałości puszczy, gdzie na polowania przyjeżdżał Władysław Jagiełło, a ulubionym miejscem 
odpoczynku były Królewskie Źródła. Wypad do lasu warto połączyć ze zwiedzaniem Muzeum Wsi 
Radomskiej i Radomia. Jest dla mnie zagadką, dlaczego tak atrakcyjne miasto nie jest jeszcze ulubioną 
propozycją city break? Jedynym wytłumaczeniem jest to, że może wszyscy pojechali do Płocka. 
Najbliżej Warszawy z kolei leży Mazowiecki Park Krajobrazowy, obejmujący nadwiślańskie sosnowe 
lasy i torfowiska. Wycieczkę można zacząć już w warszawskim Wawrze lub Wesołej. Jeśli ktoś woli 
jechać na wschód (wiadomo, tam jest cywilizacja), to zapraszamy nad Bug do Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego, a jeśli na północ – to na Kurpie! Tam zapraszamy szczególnie miłośników kultury 
ludowej, rękodzieła i etnografii. Fantastycznymi leśnymi propozycjami są wypady do Bolimowskiego 
lub Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. 

Podobnie jak kiedyś lokalizowano pomiędzy leśnymi odmętami warownie, tak pomiędzy tekstami 
o parkach krajobrazowych umieściliśmy artykuły o najpiękniejszych mazowieckich zamkach: w Liwie, 
Czersku, Ciechanowie i kilka innych propozycji.

A po lekturze numeru mam tylko pytanie: czy, kiedy pandemia się już skończy, ktoś jeszcze będzie 
chciał spędzać urlop poza Mazowszem? Mam nadzieję, że nie, a nawet jeśli, to tylko czasem, tak aby 
sporadycznym gestem wesprzeć światową gospodarkę turystyczną. 

W imieniu całego zespołu MROT życzę Państwu miłych wycieczek i zdrowia!

Dyrektor Biura    
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Dorota Zbińkowska
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. zaMek W czersku.. 
..– DaWNe serce MazoWsza..  

rzaDko PoDróżujeMy W sezoNie letNiM. zazWyczaj WyjeżDżaliŚMy WiosNą 
i jesieNią, Bo NajczęŚciej uciekaliŚMy Na Drugą PóŁkulę, By skrócić Nieco 

okres jesieNNo-ziMoWej sMuty. teN rok jest jeDNak zuPeŁNie iNNy i chyBa 
Nikogo Nie MusiMy o tyM PrzekoNyWać. Na razie Nie PlaNujeMy żaDNego 

DŁuższego urloPu, za to Po PrzyMusoWyM okresie izolacji i zDecyDoWaNie 
zByt DŁugiM sieDzeNiu W DoMu staraMy się Wykorzystać każDy WolNy 

WeekeND. PozNajeMy Nasze okolice – MazoWsze i Polskę ceNtralNą, Na 
które Do tej Pory zuPeŁNie Nie MieliŚMy czasu. 

. . i D z i e M y  D a l e j . .

. . p o l e c a j ą . .
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Okazuje się, że niedaleko Warszawy jest naprawdę 
sporo zakątków, do których warto pojechać. Jednym 
z ostatnio odwiedzonych przez nas miejsc był oddalo-
ny o niecałe 40 kilometrów od centrum stolicy zamek 
w Czersku.

Czersk to obecnie mała i zupełnie niepozorna miejsco-
wość. Kiedyś była jednym z najważniejszych miejsc 
na całym Mazowszu. Do dziś zachował się tutaj układ 
urbanistyczny z rynkiem i odchodzącymi od niego uli-
cami, wytyczony 650 lat temu przez książąt mazo-
wieckich.

Współcześnie Czersk znany jest przede wszystkim 
z ruin średniowiecznego zamku. Z licznych zabudowań 
przetrwały jedynie wieża bramna, dwie okrągłe wie-
że, a także część murów obwodowych. Mimo to ruiny 
zamku są lokalną atrakcją turystyczną i wyraźnie góru-
ją nad miastem. Na zamkowym dziedzińcu oznaczono 
także miejsca pozostałych dawnych zabudowań, ale 
ich ślady są bardzo słabo widoczne.

W chwili obecnej dla zwiedzających dostępne są tylko 
dziedziniec i wieża bramna, z której roztacza się prze-
piękna panorama na okolicę i całość zamkowych za-
budowań. W trakcie wspinaczki na szczyt zwiedzający 
przechodzą przez kilka skromnych sal wystawowych. 
Ale poza tym dla odwiedzających zamek w Czersku 
przygotowano wiele innych atrakcji. Od maja do wrze-

śnia w ruinach regularnie organizowane są rekon-
strukcje historyczne. W ramach cyklu „Historia Viva” 
odtwarzane są realia życia, zabawy i walki w kolejnych 
epokach. Odbywają się tutaj także turnieje rycerskie, 
pikniki historyczne i archeologiczne. Oprócz tego orga-
nizowane są innego rodzaju wydarzenia, jak: Noc Spa-
dających Gwiazd, Noc Grozy na Zamku, a także koncer-
ty muzyki dawnej (w ramach cyklu Musica Viva) oraz 
muzyki jazzowej (JazZamek Czersk). Pełny program 
wydarzeń można znaleźć na oficjalnej stronie zamku 
w Czersku.

czersk – od osady do PoTĘGi
Odwiedzając zamek w Czersku, warto zapoznać się 
także z historią miasta, bo jego dzieje są napraw-
dę fascynujące! Odkrycia archeologiczne dokonane 
na wzgórzu zamkowym świadczą o tym, że na cy-
plu skarpy czerskiej ludzie żyli już 2000 lat temu.  
Archeolodzy są zgodni co do tego, że osadnictwo ist-
niało na tych terenach już w końcu VI-VII oraz w IX-X 
wieku.

Pierwszy raz Czersk pojawia się w źródłach pisa-
nych w 1142 r., a intensywny rozwój osadnictwa 
na tych terenach nastąpił około połowy XI wieku. 
Wtedy właśnie powstał tu gród warowny, niewielki 
kościół, a także osady podgrodowe, gdzie miesz-
kańcy zajmowali się głównie hodowlą zwierząt 
i rolnictwem.
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Zamek w Czersku



W późniejszych latach Czersk był siedzibą kasztelana, 
a od 1247 r. stolicą osobnego księstwa czerskiego. Ten 
okres w dziejach miał szczególne znaczenie dla jego 
rozwoju. To tu przebiegały najważniejsze szlaki komu-
nikacyjne i drogi handlowe łączące Pomorze z Rusią 
i Mazowsze ze Śląskiem. Ze względu na wyjątkowe po-
łożenie nad skarpą na skrzyżowaniu szlaków handlo-
wych oraz dogodną przeprawę przez Wisłę okolica była 
atrakcyjna do osiedlania się. Po przeniesieniu z Grójca 
siedziby archidiakonatu Czersk stał się także ważnym 
ośrodkiem władzy kościelnej, a w 1262 r. – został sto-
licą Księstwa Mazowieckiego.

Pierwsze prawa miejskie Czersk otrzymał w 1350 r. 
Następnie w 1386 r. został lokowany na prawie cheł-
mińskim przez księcia Janusza. To przyczyniło się do 
budowy zamku na planie dziewięciokąta. Mury prze-
dzielono dwiema wieżami, a także wieżą bramną na 
planie prostokąta. Niestety Czersk dość szybko stracił 
na znaczeniu, gdy w 1413 r. książę Janusz przeniósł 
stolicę Księstwa do Warszawy. Innym powodem upad-
ku miasta miało być przesunięcie się koryta Wisły, co 
pozbawiło gród naturalnych warunków obronnych.

Jak PowsTawał zamek w czersku?
Zamek w Czersku wzniesiono z cegły, na fundamen-
tach z kamieni. Ulokowany jest na wysokiej, sztucz-
nie usypanej skarpie i był budowany w kilku etapach. 

Najpierw powstała zasadnicza koncepcja, następnie 
ukształtowano mury i trzy wieże obwodowe, któ-
re w późniejszym okresie były nadbudowywane. 
W ostatniej fazie wymieniono drewnianą zabudowę 
wnętrza na murowaną.

Na dziedzińcu mieścił się także kościół kolegiacki 
św. Piotra. Mury otaczające zamek miały przecięt-
nie około 1,8 metra grubości i 6 metrów wysokości. 
Wieża bramna miała charakter obronny, a wjazd 
do zamku prowadził przez dwa zwodzone mosty: 
szeroki dla koni i wąski dla pieszych. W XVIII wieku 
mosty zostały zastąpione jednym mostem murowa-
nym, wzniesionym z inicjatywy marszałka Francisz-
ka Bielińskiego.

od PoTĘGi do uPadku zamku w czersku
Ponowny okres rozkwitu Czerska przypada na rządy 
królowej Bony, która otrzymała Czersk jako odprawę 
wdowią po śmierci męża – Zygmunta Starego w 1548 
r. Królowa założyła tu winnice i ogrody. Z jej inicjatywy 
powstał także browar (24 browary warzyły znane na 
całym Mazowszu piwo!), rozwinął się handel i rzemio-
sło. Produkowano tu futra i sukna, które wysyłano do 
Danii, Anglii i Norwegii. W tym okresie wybudowano 
także rezydencję Bony – czyli piętrowy pałac o wymia-
rach 10×30 metrów oraz dom południowy na dziedziń-
cu.
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W czasie potopu szwedzkiego Czersk został poważnie 
zniszczony. Wojska szwedzkie dokonały licznych pod-
paleń domów, kościoła parafialnego i kościoła św. Du-
cha. Niedługo potem Czersk najechali Kozacy i wojska 
węgierskie Rakoczego, co skutkowało dalszymi znisz-
czeniami miasteczka i dewastacją warowni. Do osta-
tecznego upadku przyczyniła się zaraza morowa, która 
zostawiła przy życiu jedynie 13 osób.

W latach 1762-1766 Franciszek Biliński nakazał odbu-
dowę zamku i miasta. Wtedy to murowany most połą-
czył wzgórze zamkowe i kościelne. W kolejnych latach 
liczne przemiany polityczne sprawiły, że Czersk tracił 
na znaczeniu jako ośrodek administracyjny. W 1869 r. 
odebrano mu prawa miejskie.

Podczas I wojny światowej teren wzgórza zamkowego 
poprzecinany został rowami strzeleckimi i ufortyfiko-
wany. Podczas II wojny światowej Niemcy wyznaczyli 
ruiny zamku jako punkt obrony, co przyczyniło się do 
kolejnych zniszczeń.

Pierwsze prace konserwatorskie podjęto dopiero w XX 
wieku, a dziś działalność w zakresie opieki nad zabyt-
kami kontynuuje Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami.

zamek w czersku – informacJe PrakTyczne
Zamek czynny jest dla zwiedzających w zależności od 
miesiąca w określonych godzinach:

•	 styczeń-luty:	1000-1500 (poniedziałki nieczynne)
•	 marzec:	1000-1700

•	 kwiecień:	1000-1800

•	 maj-sierpień:	1000-2000

•	 wrzesień:	1000-1800

•	 październik:	1000-1700

•	 listopad-grudzień:	1000-1500 (poniedziałki nieczynne)

Bilety można kupić w kasie zamku lub online na stronie: 
www.biletyna.pl

•	 normalny	–	8	zł	(w	weekendy	10	zł)
•	 ulgowy	–	5	zł

zamek w czersku – doJazd
Czersk położony jest około 40 kilometrów na południe 
od centrum Warszawy, blisko skrzyżowania dróg kra-
jowych numer 50 (północna obwodnica aglomeracji 
warszawskiej) i 79.

zamek książąt Mazowieckich
plac Tysiąclecia 1,  05-530 czersk
www.zamekczersk.pl

Punkt informacji turystycznej
ul. ks. zygmunta sajny 1, 05-530 Góra kalwaria
tel.: 508 677 581
cikit@gorakalwaria.pl
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WiosNa to traDycyjNie sezoN krótkich WeekeNDoWych Wycieczek. Dzika 
PrzyroDa, aktyWNy WyPoczyNek i Brak PoŚPiechu  – to WyMarzoNy Dla 

Wielu sPosóB Na sPęDzeNie czasu. to Wszystko i jeszcze Więcej zNajDuje się 
W zasięgu ręki – W WarszaWie. truDNo uWierzyć? sPraWDźMy to!

  tekst :  stołeczne Biuro turystyki
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w zasiĘGu rĘki 
Warszawa leży w sercu Mazowsza i w krótkim czasie 
można dojechać tu samochodem lub koleją z najodle-
glejszych krańców województwa. Podróż pociągiem 
z Radomia, Siedlec czy innych zakątków regionu nie 
trwa długo i jest przyjazna dla środowiska.

Bez samochodu świetnie poradzimy sobie także w sa-
mym mieście.  Transport publiczny działa tu bardzo 
sprawnie – wystarczy kupić bilet jednodniowy lub 
weekendowy, by bez ograniczeń z niego korzystać. 

Można też zwiedzać miasto na rowerze i ten sposób 
jest najlepszy, zwłaszcza podczas sprzyjającej pogody. 
Sami nadajemy tempo i zatrzymujemy się tam, gdzie 
mamy na to ochotę. Warszawska sieć rowerów miej-
skich Veturilo należy do największych w Europie, ob-
sługuje ją 300 stacji, a do dyspozycji użytkowników jest 
ponad 4500 rowerów, w tym także rowery elektrycz-
ne. Stacje rowerowe znajdziemy w pobliżu wszystkich 
ważnych węzłów komunikacyjnych, atrakcji miejskich 
i wzdłuż najważniejszych tras spacerowych.

dzika Przyroda
Wśród nich są z pewnością te, które biegną nad Wi-
słą. Prawy brzeg zachował swój dziki charakter. Rzeka 
tworzy tu malownicze wyspy, starorzecza i boczne ka-
nały, które są siedliskiem rzadkich gatunków ptaków. 
Miłośnicy przyrody mogą pieszo lub na rowerze prze-
mierzać ponaddwudziestokilometrową nadwiślańską 

ścieżkę, by przy odrobinie szczęścia zobaczyć dziko 
żyjące zwierzęta – czaple, zimorodki, bobry czy wydry.
Aby odpocząć, wystarczy rozłożyć koc na jednej z licz-
nych plaż i delektować się widokiem panoramy miasta. 
Plaże warszawskie są czyste i zadbane, a „National 
Geographic” oraz „The Guardian” zaliczyły je do naj-
piękniejszych miejskich plaż na świecie.

akTywnie na  Pradze
Gdy myślimy o prawobrzeżnej Warszawie, nieod-
łącznym skojarzeniem jest z pewnością warszawska 
Praga. Przez wielu uważana jest za najbardziej auten-
tyczną część miasta. Nie bez przyczyny – to właśnie ta 
dzielnica najmniej ucierpiała w wyniku II wojny świato-
wej, zachowując dużo z przedwojennego klimatu wie-
lokulturowej Warszawy. Przekonamy się o tym, space-
rując ulicami Inżynierską, Stalową czy Małą. Zwłaszcza 
ta ostatnia wydaje się być niezmienna od ponad stu lat. 
Trudno uwierzyć, ale na fasadzie jednego z budynków 
wprawne oko odnajdzie fragment szyldu pisanego cy-
rylicą…

Tymczasem wystarczy przenieść się kilkaset metrów 
dalej, by znaleźć się w zupełnie innej przestrzeni, gdzie 
historia i tradycja bardzo umiejętnie łączy się z nowo-
czesnością. Centrum Praskie Koneser to teren dawnej 
wytwórni wódek, w którym teraz mieszczą się kawiar-
nie i restauracje, butiki, hotel, kampus Google oraz Mu-
zeum Polskiej Wódki. To także miejsce ciekawych wy-
darzeń i koncertów.
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Bulwary wiślane
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miasTo z Góry
W epoce dronów widok miasta z lotu ptaka nie wydaje 
się niczym wyjątkowym. Jednak żaden film na YouTube 
nie zastąpi przyjemności podziwiania miasta własnymi 
oczami, dlatego warto wspiąć się na jeden z punktów 
widokowych i  poznać Warszawę z innej perspektywy. 
Najsłynniejszy jest taras na 30. piętrze ikonicznego Pa-
łacu Kultury i Nauki, z którego rozpościera się widok na 
całe miasto. Jeśli jednak chcemy uniknąć stania w ko-
lejce po bilety, możemy wybrać dzwonnicę kościoła św. 
Anny na placu Zamkowym z piękną panoramą Starówki 

lub platformę widokową na terenie jednego z najpięk-
niejszych w Europie ogrodów dachowych – Ogrodu Bi-
blioteki Uniwersyteckiej.

Widok na nieznane jeszcze fragmenty miasta może być 
dobrą inspiracją do kolejnych odwiedzin.
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Centrum Praskie Koneser

Więcej informacji: 
oficjalny Portal Turystyczny warszawy:  www.go2warsaw.pl,
warszawska informacja Turystyczna:   it@go2warsaw.pl



 

W a r s z a W a

. WarszaWa.. 
..– zieloNa stolica ..  

WarszaWa to Nie tylko ceNtruM BizNesu i Polityki, ale róWNież WsPaNiaŁa 
Przestrzeń Do relaksu i zaBaWy Na ŁoNie Natury. historyczNe ogroDy 

Polskich WŁaDcóW, Dziesiątki NajróżNiejszych ParkóW, DWa ogroDy 
BotaNiczNe, ogróD Na Dachu BiBlioteki – to tylko Niektóre z Miejsc 

Wartych oDWieDzeNia. W graNicach Miasta zNajDują się też PraWDziWe 
lasy z fragMeNteM PierWotNej Puszczy.

  tekst :  stołeczne Biuro turystyki
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wyPoczywaJ Jak król
Warszawa szczyci się aż trzema monarszymi rezyden-
cjami, które wspaniale łączą naturę z wysmakowa-
ną architekturą i sztuką. Najbardziej znana – Łazienki 
Królewskie – kryje takie cuda, jak Pałac na Wyspie, 
XVIII-wieczny teatr dworski czy amfiteatr. Od wiosny 
do późnej jesieni park pełen jest kolorowo kwitnących 
kwiatów, a podczas przechadzki nietrudno napotkać 
w nim pawia czy wiewiórkę. Nie mniejsze wrażenie 
robią ogrody przy pałacu króla Jana III Sobieskiego 
w Wilanowie. Klomby kwiatów otoczone żywopłotami 
z bukszpanu, strzyżone w stożki cisy tworzą tu harmo-
nijną całość ze stylowymi rzeźbami. 

Wiosną przed pałacem zakwitają magnolie, a w głębi 
parku można natknąć się na ogromne 200-letnie dęby. 
Niezbyt duży, ale pełen uroku ogród mieści się również 
na tyłach słynnego Zamku Królewskiego.  A całkiem 
niedaleko od Krakowskiego Przedmieścia jest otwarty 
dla publiczności już w 1727 roku Ogród Saski z charak-
terystyczną, okrągłą fontanną.

na Piknik
Luźna, piknikowa atmosfera panuje we współczesnych 
parkach rekreacyjnych, które można znaleźć w każ-
dej dzielnicy. Największym z nich i uwielbianym przez 
samych warszawiaków jest Pole Mokotowskie, które 

przed II wojną światową pełniło m.in. funkcję toru wy-
ścigów konnych i jednego z pierwszych lotnisk w Euro-
pie. Dzięki rozległym zielonym przestrzeniom i drapa-
czom chmur na horyzoncie można się tu poczuć trochę 
jak w nowojorskim Central Parku. 

odPoczynek z edukacJą
Koneserów architektury krajobrazu przyciąga ogród 
położony na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Podzielony na kilka części, z których każda różni 
się formą, kolorem i zapachem, tworzy całość z gma-
chem biblioteki. Rozpościera się stąd wspaniały widok 
na całą Warszawę i Wisłę. 

Do odkrywania piękna roślin z najróżniejszych stron 
świata zachęcają warszawskie ogrody botaniczne 
w Alejach Ujazdowskich i Powsinie. W zależności od 
pory roku można tu zobaczyć, jak kwitną różne rodzaje 
kwiatów. Wiosną warto przespacerować się aleją ma-
gnolii i zobaczyć dywany kwitnących tulipanów, a la-
tem obejrzeć ogród różany.

dla dzieci i nie Tylko
Rodziców z dziećmi ucieszą zapewne parkowe atrak-
cje przygotowane z myślą o tych ostatnich. Spośród 
dziesiątek placów zabaw do najbardziej ulubionych na-
leżą położone w eleganckim parku Ujazdowskim oraz 

Ogród botaniczny UW



parku im. Stefana Żeromskiego. Sporą atrakcją może 
okazać się również  całoroczny stok narciarski i kolejka 
grawitacyjna w parku Szczęśliwickim oraz parki linowe 
w różnych miejscach Warszawy. 

na leŚnym szlaku
Niejednego to zdziwi, ale w Warszawie rosną lasy i to 
nie byle jakie. Las Bielański jest fragmentem pierwotnej 
puszczy, która w średniowieczu pokrywała Mazowsze, 
a Las Kabacki – największym rezerwatem przyrody 
w województwie. Urządzone w nich ścieżki dydaktycz-
ne pomagają w nauce rozpoznawania podstawowych 
gatunków drzew.

Wiosna do dobry czas na odkrycie Warszawy na nowo. 
Podążając „warszawskim zielonym szlakiem”, można 
zobaczyć, jak przyroda budzi się do życia, zrelaksować 
się pod chmurką, nacieszyć oczy sztuką i przy okazji 
wiele się dowiedzieć.   
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Wilanów

Park Żeromskiego

Więcej informacji: 
oficjalny Portal Turystyczny warszawy:  
www.go2warsaw.pl,
warszawska informacja Turystyczna:  
it@go2warsaw.pl



P O D R Ó Ż E. Miecze i chaŁuPy,.  
. czyli Wycieczka Po MazoWszu. 

. rycerskiM i WiejskiM.  
lato to DoskoNaŁy czas Na krótkie WyPaDy. jest ciePŁo, DNi są DŁugie, 

MożNa BiWakoWać i szaleć Po lasach i Łąkach. MaM ProPozycję WsPaNiaŁej 
caŁoDNioWej Wycieczki z WarszaWy, PoDczas której PozNacie iNteresujące 

fakty zaróWNo Dotyczące rycerzy, jak i Prostych chŁoPóW. zaPraszaM  
Do sierPca z PrzystaNkieM W czerWińsku NaD WisŁą.  

. . P o D r ó ż u j ą c a  r o D z i N a . .

. . p o l e c a . .
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urokliwe miasTeczko na skarPie wiŚlaneJ
Niecałą godzinę drogi z Warszawy w kierunku Sierpca 
znajduje się urokliwe, trochę uśpione miasteczko na 
wysokiej wiślanej skarpie. Jest całkowicie zwrócone 
w stronę rzeki i mówi to dużo o jego historii, bo parę 
stuleci temu Czerwińsk nad Wisłą był ważnym przy-
stankiem w rzecznym handlu. Główną turystyczną 
atrakcją miasta jest bazylika Zwiastowania Najświęt-
szej Marii Panny oraz olbrzymie zabudowania klasz-
torne. W Czerwińsku zatrzymali się żołnierze idący pod 
Grunwald w 1410 r. i do dziś po lewej stronie portalu 
wejściowego można oglądać ślady ostrzenia mieczy 
przed najsłynniejszą polską bitwą. 

Już w przedsionku możemy podziwiać piękne romań-
skie dekoracje ścienne oraz doskonale zachowane ele-
menty architektoniczne. W ołtarzu bazyliki znajduje się 
obraz Matki Boskiej Czerwińskiej, replika tego z rzym-
skiej bazyliki Santa Maria Maggiore, pędzla Łukasza 
z Łowicza (1612 r.). Bazylika Zwiastowania NMP jest 
dostępna dla zwiedzających po wcześniejszym zgło-
szeniu, w czasie gdy nie ma Mszy św. i nabożeństw 
(czerwinsk@salezjanie.pl). Po sanktuarium i opactwie 
mogą oprowadzić przewodnicy salezjanie (dzwonek 
przy kancelarii parafialnej).

Na terenie salezjańskiego klasztoru znajduje się małe 
Muzeum Misyjne, w którym możemy podziwiać orien-
talne pamiątki z odległych krajów. Muzeum dostępne 
jest dla grup zorganizowanych lub wcześniej zgłoszo-
nych (czerwinsk@salezjanie.pl).  

Dobrze jest tu skierować swoje pierwsze kroki, a po-
tem, patrząc z dziedzińca na okazałą Wisłę, udać się 
w dół miasta na spacer. Choć Czerwińsk ma długą i cie-
kawą historię, to niestety został zniszczony w czasie 
potopu szwedzkiego i nigdy nie odzyskał dawnego 
splendoru. Dziś jest to miasteczko z urokliwym rynkiem 
ze studnią pośrodku oraz kolorowymi, parterowymi 
drewnianymi domami ciągnącymi się wzdłuż wąskich, 
jednokierunkowych ulic. Minąwszy rynek, dojdziemy do 
plaży-przystani nad rzeką, gdzie warto chwilę zabawić 
(pamiętajcie o kaloszach!).

daleJ na Północ, aż do sierPca
Celem naszej wycieczki jest miasto położone na pół-
nocno-zachodnich rubieżach Mazowsza z jedną 
z większych atrakcji turystycznych regionu – Muzeum 
Wsi Mazowieckiej. Park etnograficzny jest oddalony  
o 2 kilometry od miasta, znajduje się za malowniczym 
polem… kukurydzy. Muzeum Wsi Mazowieckiej to nie 
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Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, salezjanie
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jest luźny zbiór przeniesionych chat, odtworzony tu 
został układ przestrzenny i mikropejzaże – drzewa, 
zagrody, kapliczki przydrożne, krzyże. Doświadczamy 
więc, jak funkcjonowała dawniej wieś. W tematycznych 
zagrodach są rzemieślnicy, w większości wykonujący 
już mało popularne zajęcia – kowal, wikliniarz, szewc. 
Wieśniaczki pieką chleb, którym chętnie częstują. Moż-
na nie tylko przypatrywać się ich pracy, ale również 
próbować swych sił w dawnych fachach. 

W skład sierpeckiej skansenowej wsi wchodzą zagrody 
włościańskie z rejonu Mazowsza północno-zachodnie-
go. W skansenie odtworzono również zagrodę z Rębo-
wa z wiatrakiem. Jest tu karczma z Sochocina z kuźnią 
i chałupą, dwór z parkiem krajobrazowym i kaplicą, 
oraz piękny kościół wraz z dzwonnicą. Uprawia się tu 
ziemię, hoduje zwierzęta, a nawet dokarmia bociana, 
który od paru lat nie decyduje się na zimową wycieczkę 
na południe. Tu kręcono „Pana Tadeusza” oraz „Ogniem 
i mieczem”.

Skansen jest otwarty od wtorku do niedzieli, w ponie-
działki można spacerować bez możliwości zwiedzania 
chałup i ekspozycji.

Tuż przy Muzeum Wsi Mazowieckiej znajduje się im-
ponujący Hotel Skansen z placem zabaw, basenem  
i wspaniałą strefą SPA. To opcja dla tych, którzy chcą 
przedłużyć pobyt.  

miasTo sierPc
Choć główną atrakcją jest park etnograficzny, to sam 
Sierpc jest interesującym przykładem miłego prowin-
cjonalnego miasta. Ma długą historię – już w 1003 r. 
powołano tu pierwszą parafię w miejscu pogańskiej 
świątyni. Na uwagę zasługuje zespół klasztorny bene-
dyktynek na wzgórzu Loret, który związany jest z ob-
jawieniami kleryka Andrzeja w czasie zarazy w XV w. 
Cieszy oko gotycki portal oraz belkowany drewniany 
strop we wnętrzu. W eklektycznym ołtarzu znajduje 
się XIV-wieczna, bogato polichromowana koronowana 
figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z lipowego drewna. 
W nawie neobarokowe ołtarze, w kaplicy XVII-wieczny 
obraz Matki Bożej Śnieżnej. W Sierpcu liczna była gmi-
na żydowska. Możemy zwiedzić miejscowy kirkut oraz 
jatki z przełomu XIX i XX wieku.   

Północne Mazowsze to dobra opcja na weekend, ale 
również na dłuższy wakacyjny pobyt.
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sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, salezjanie
ul. klasztorna 23, 09-150 czerwińsk n. wisłą
czerwinsk.salezjanie.pl

Muzeum Wsi Mazowieckiej
ul. Gabriela narutowicza 64, 09-200 sierpc
mwmskansen.pl

Zagroda w Muzeum Wsi Mazowieckiej



PoŁożoNy MięDzy żyrarDoWeM a skierNieWicaMi BoliMoWski Park krajoBrazoWy 
oBejMuje tereNy DaWNej Puszczy W korycie rzeki raWki. choć zDecyDoWaNą 

WiększoŚć PoWierzchNi Parku staNoWią lasy sosNoWe, WyjątkoWego uroku 
NaDają Mu rozlegŁe koNWalioWiska oraz ŚróDleŚNe, NiesPotykaNe NigDzie 

iNDziej W ceNtralNej Polsce PolaNy – PozostaŁoŚć Po BuDNikach, Mieszkańcach 
Puszczy, którzy żyli ze staŁej WyciNki i karczoWaNia lasu.  

  tekst  na podstawie przewodnika 
„Park i  kra jobrazowe województwa mazowieckiego”

BOLIMOWSKI
PARK KRAJOBRAZOWY
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. BoliMoWski Park krajoBrazoWy... 
..kraiNa MajoWej koNWalii..  



Park jest idealnym miejscem na długie spacery, 
a ostatnio popularnością zaczęły się także cieszyć eks-
tremalne rejsy kajakowe po Rawce. 

Jak zwiedzać Park,  czyli Ścieżki dydakTyczne
Obszar parku jest dobrym miejscem do uprawiania 
turystyki pieszej ze względu na wyznaczone na jego 
terenie ścieżki – w części należącej do województwa 
mazowieckiego jest ich pięć. 

Najpopularniejszymi mieszkańcami parku są bobry. Aby 
zobaczyć ślady ich bytności – ścięte drzewa, tamy czy 
żeremia – należy udać się spacer 4-kilomerową ścieżką 
Rokita ostoja bobrów. Jest ona do przejścia tylko w okre-
sie wegetacyjnym (od kwietnia do października). Trasa 
rozpoczyna się przy moście na Rawce we wsi Budy 
Grabskie, a następnie ciągnie się wzdłuż doliny rzeki. Na 
przebycie pętli należy przeznaczyć 1,5-2 godziny.

Rozpoczynający się we wsi Sucha Żyrardowska Szlak 
żyrardowski to szansa na zapoznanie się z roślinnością 
torfowisk i łąk parku, które opisują tablice zamocowane 
na kolejnych przystankach trasy. Na pokonanie 10-ki-
lometrowego szlaku trzeba poświęcić ok. 5 godzin. 

Ścieżka entomologiczna w dolinie Rawki – owady lądo-
we to 15-kilometrowy odcinek rozpoczynający się przy 

Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej we wsi 
Budy Grabskie. Spotykane na jego trasie tablice edu-
kacyjne opisują występujące na terenie parku owady. 

Z kolei Ścieżka entomologiczna w dolinie Grabinki – 
owady wodne rozpoczyna się przy leśniczówce Pro-
chowy Młynek i ciągnie się wzdłuż rzeki Grabinki, bę-
dącej dopływem Rawki. Trasa ta ma 4 kilometry i – tak 
jak ta opisana wyżej – nadaje się dla osób już zapra-
wionych w wędrówkach leśnych.  

PozosTałe aTrakcJe 
Puszcza to nie tylko przyroda, ale również historia 
i zabytki. W pierwszej kolejności warto odwiedzić Ży-
rardów – dawną osadę fabryczną, a obecnie perełkę 
architektury industrialnej z ciekawym Muzeum Ma-
zowsza Zachodniego. 

Wart uwagi jest także wybudowany w międzywoj-
niu dworzec w Radziwiłłowie i dwór w Radziejowicach 
(obecnie służący jako Dom Pracy Twórczej) z połowy XVII 
wieku, gdzie gościło wiele słynnych postaci, w tym kró-
lowie: Zygmunt III Waza, Władysław IV i Jan III Sobieski.
Śladami po toczonych w tym rejonie walkach są cmen-
tarze wojenne w Budach Grabskich, Huminie, Joachi-
mowie Mogiłach, Kamionie, Kolonii Bolimowskiej-Wsi, 
Wiskitkach i Wólce Łasieckiej. 
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Nie brakuje też atrakcji dla amatorów aktywnego 
wypoczynku. Na uwagę zasługuje przede wszystkim 
Suntago we Wręczy, czyli największy park wodny 
w Europie z basenami, zjeżdżalniami i saunami, a tak-
że strefą wellness i SPA. Podobne atrakcje oferują 
termy w Mszczonowie z basenami z wodą termalną 
i różnego rodzaju rozrywkami – sztuczną rzeką, ła-
weczkami i leżankami napowietrzającymi, gejzerami 
wodnymi oraz jacuzzi). Przy termach działa wypoży-
czalnia rowerów, kijów do nordic walking i sprzętu do 
narciarstwa biegowego.

Na rzece Rawce organizowanie są spływy kajakowe. Ze 
względu na porywisty nurt i powalone drzewa są one 
przeznaczone głównie dla bardziej zaawansowanych 
miłośników sportów wodnych. 

informacJe oGólne
Park razem z otuliną ma powierzchnię 23 tys. ha, 
z czego na województwo mazowieckie przypada nie-
co mniej niż połowa tego terenu.  Największą atrak-
cją przyrodniczą parku jest usiana setkami starorze-
czy i oczek wodnych dolina rzeki Rawki.  Pokrywają 
ją łąki, gęste zarośla, podmokłe olsy i trzcinowiska. 
Polany po budnikach na żerowiska i lęgowiska wyko-
rzystują kaczki, gęsi, czaple, bociany i orliki krzykliwe.
Park jest także schronieniem dla zwierząt, takich jak 
łosie, daniele, bobry czy wydry. Dom dla siebie znalazły 
tam także rysie i wilki.

centrum informacji turystycznej
ul. 1 maja 45, 96-300 żyrardów
tel.: 46 854 24 24
cit@zyrardow.pl
www.resursa.zyrardow.pl

Żyrardów – Ochronka fabryczna z 1875 r.
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faNtazyjNie PoWyciNaNe leluje, koloroWe PalMy, koroNki, tiule, 
szNury BursztyNoWych korali, charakterystyczNe DreWNiaNe DoMy 

i jaskraWe kolory traDycyjNych strojóW Na tle zieleNi lasu. takie oBrazki 
PrzeBiegają NaM PrzeD oczaMi W MeDiach sPoŁeczNoŚcioWych W okolicy 

NieDzieli PalMoWej i WielkaNocy. WteDy kurPioWskie DzieDzictWo 
częŚciej Niż zazWyczaj PojaWia się Na różNych stroNach i Profilach 

sPoŁeczNoŚcioWych. zNak czasóW. takie też oBrazki sieDzą NaM gŁęBoko 
W PaMięci Po NiezaPoMNiaNej Wizycie W tyM regioNie PiękNego lata 2020.

. . W ę D r o W N e  M o t y l e . .

. . p o l e c a j ą . .
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. Puszcze o zaPachu MioDu .. 
..i Łąki o sMaku Mleka.  .
..kurPioWska sielaNka . 

..Na PóŁNocNyM MazoWszu .  



Żeby trafić do wioski Łyse, słynącej z wielkanocnych 
palm, ale także przepięknego drewnianego kościoła św. 
Anny, trzeba porzucić drogi krajowe prowadzące z po-
łudnia do Krainy Wielkich Jezior. Po drodze zobaczyć 
możemy ostatni wiatrak drewniany w Lipnikach i cha-
rakterystyczny krajobraz regionu: przepastne łąki i pa-
stwiska pomiędzy pasami lasów. A na nich setki, o ile 
nie tysiące, krów. Dajemy gwarancję takich obrazków. 
Przyjęło się, że powiat ostrołęcki jest najbardziej „kro-
wim” powiatem w Polsce.

Po drodze, na PoGraniczu i wzdłuż...
Kurpie to wciąż za mało znany region w Polsce, ale 
jednocześnie w nieformalnym rankingu tych najbar-
dziej tradycyjnych, kultywujących stare zwyczaje, rę-
kodzieło i charakterystyczne motywy kultury ludowej 
– Kurpie są niezwykle wysoko. Na równi z Kaszubami 
czy Podhalem. Dla wielu zbyt płaskie, mijane po prostu 
za szybami okien samochodu w drodze na zatłoczone 
w sezonie Mazury. Dla nas stanowiły cel sam w sobie. 
Jesteśmy z Górnego Śląska.

To historycznie północne Mazowsze i pogranicze z Ma-
zurami oraz Podlasiem. Jakby spojrzeć na mapę, to mu-
simy znaleźć Warszawę, a następnie lekko przesunąć 
wzrok na północ wzdłuż Narwi. Ale nie za daleko, bo 
tam już Kraina Wielkich Jezior. Trzeba zatrzymać wzrok 
na wysokości Ostrołęki i trzech dopływających w oko-
licy do Narwi rzek: Orzyca, Omulwi i Rozogi. I trzech 
ciemnozielonych pasów gęstych lasów sąsiadujących 
z nimi. 

Kiedyś była tu jedna ogromna puszcza, długo skutecz-
nie oddzielająca ziemie polskie od pruskich i krzyżac-
kich. Aż kilkaset lat temu została zasiedlona osadnika-
mi z różnych części Rzeczpospolitej, którym przepastne 
puszczańskie ostępy nie były groźne, a umiejętność 
operowania strzelbą, jak i korzystania z darów lasu 
przychodziła niemal naturalnie. I tak narodziła się nie-
zwykła pograniczna kultura kurpiowska. 

W ciągu jednodniowego lub weekendowego wypadu 
pośród sielankowe krajobrazy ziemi kurpiowskiej czas 
możemy spędzić aktywnie: w kajaku, sunąc pośród 
pachnących ziołami łąk i rozlewisk meandrującym bie-
giem rzeki Omulew lub kontemplując w ciszy i spokoju 
niezwykły klimat i dźwięki wydobywające się z serca 
dawnej Puszczy Kurpiowskiej w rezerwacie Czarnia.

Na Omulwi nie ma tłoku, można więc w spokoju delek-
tować się otaczającą przyrodą i wsłuchiwać w jej szep-
ty. My przepłynęliśmy tylko mały, acz niezwykle urokli-
wy fragment od mostu w Krukowie, po stanicę wodną 
we wsi Długie (około 8 km). Mijając co rusz sejmiki bo-
cianów, nasłuchując klangoru żurawi czy przepływając 
koło popijających wodę krów z położonych tuż przy 
brzegu pastwisk, które sprawiają wrażenie półdzikich.

PoTĘGa lasu i drewniane insPiracJe
W Czarni spotykamy się w Witoldem Kuczyńskim, lokal-
nym społecznikiem i pasjonatem kultury kurpiowskiej, 
który opowiada nam o bartniczej tradycji tych rejonów, 
gra na ligawie i śpiewa potężnym sosnom bartnim. 
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Las dawał Kurpiom schronienie, budził szacunek i przy-
sparzał niepojętych sił. Kurpiowscy wojownicy uważani 
byli za najlepszych strzelców na ziemiach Rzeczypospo-
litej, o czym dobitnie przekonały się jednostki szwedz-
kie podczas interwencji w Polsce, na terenie puszczy 
ponosząc klęski z rąk zaciętych leśnych wojowników. 
Ciekawa historia to niewątpliwie dodatkowy atut tych 
ziem, zwłaszcza że w Czarni znajduje się też izba pa-
mięci ojca Zenona Żebrowskiego, zakonnika, misjonarza 
i podobno obok Chopina, najbardziej znanego Polaka 
w Japonii.

TradycJa i smaki
Tradycji kurpiowskiej, tej tak bardzo charakterystycz-
nej, która w czasach sentymentalnego powrotu do 
dawnych, ale wciąż kultywowanych zwyczajów, trafia 
z powodzeniem na strony mediów społecznościo-
wych, można posmakować w przynajmniej trzech 
miejscach: Skansenie Wsi Kurpiowskiej w Nowogro-
dzie, ale także w mniejszym, urokliwym skansenie 
w Kadzidle przy trasie z Warszawy na Mazury czy ka-
meralnym skansenie i muzeum w Wachu. Wystarczy 
jednak odbić z głównych dróg, by przekonać się, że 
wiele wsi o fantazyjnych nazwach, jak: Charciabałda, 
Bandysie czy Świdwiborek, wciąż zachowało dawny, 
kurpiowski charakter. Istnieją w nich drewniane uro-
kliwe domy, których projekty po latach znów są po-
żądane przez miłośników staropolskiej, drewnianej 
architektury.

Rzut kamieniem od nieformalnej stolicy Kurpiowsz-
czyzny – Myszyńca, nieopodal wioski Wykrot znajduje 
się Kurpiowska Kraina, rozległy kompleks rekreacyjny, 
przytulnie wkomponowany w dolinę Rozogi z rozlewi-
skami i zbiornikiem wodnym oraz łąki i lasy. Tu możemy 
zażyć odświeżającej kąpieli w upalny dzień, rano udać 
się do okolicznych lasów, by poszukiwać darów runa le-
śnego, a wieczorem zjeść przepysznego rejbaka (babka 
ziemniaczana z mięsem i dodatkami) i popić piwkiem 
kozicowym. Jedno i drugie to dla nas będzie na długo 
bardzo charakterystyczny smak i zapach, związany 
z tym regionem. To samo możemy zrobić np. w drodze 
do Warszawy przy wjeździe do Ostrołęki w karczmie 
„Nowa Ostoja”. 

Nie przejmujcie się niczym, piwo kozicowe jest bezalko-
holowe i powstało na bazie jałowca. Więc jedyne, co bę-
dzie Wam zaprzątać głowę w drodze powrotnej wzdłuż 
Narwi, to pytanie: Kiedy znów wrócicie odetchnąć chwilę 
na Kurpiach.

Kurpiowski rejbak, czyli babka ziemniaczana
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Marcin Nowak. Geograf, podróżnik i dziennikarz. 
Członek Społecznej Rady Turystyki 2018-2019. 
Współautor bloga Gdziewyjechac.pl i kanału 
„Wędrowne Motyle”, uczestniczącego w akcji „Moda 
na Mazowsze”, a także książki „Podróżuj Bliżej”. Na co 
dzień mieszka w Bytomiu.
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PoŁożeNie kozieNickiego Parku krajoBrazoWego Na tereNie DaWNej 
Puszczy raDoMskiej WPŁyWa Na różNoroDNoŚć WystęPujących W NiM forM 

uksztaŁtoWaNia tereNu oraz BogactWo ŚWiata roŚliN i zWierząt. 
krajoBraz Parku, Na który W WiększoŚci skŁaDają się lasy, urozMaicają DoliNy 

rzek raDoMki i zagożDżoNki oraz WzNiesieNia WyDMoWe i BagNa. WyjątkoWą 
PoPularNoŚcią WŚróD oDWieDzających Park cieszy się Ścieżka ProWaDząca 
Do króleWskich źróDeŁ, gDzie Na PoloWaNia MiaŁ WyBierać się WŁaDysŁaW 
jagieŁŁo. W sWój PlaN zWieDzaNia Parku Warto WŁączyć Wizytę W PaŁacu 

W kozieNicach, który jest sieDziBą MuzeuM regioNalNego. 

  tekst  na podstawie przewodnika 
„Park i  kra jobrazowe województwa mazowieckiego”
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P O D R Ó Ż EJak zwiedzać Park, czyli naJciekawsze 
Ścieżki Przyrodnicze
Przez teren parku przebiega kilkanaście pieszych ście-
żek przyrodniczych. Oto najciekawsze z nich: 

Ścieżka przyrodniczo-leśna przecina rezerwat „Jedlnia” 
przy zalewie w Siczkach z 200-letnimi sosnami i dęba-
mi. Początek ścieżki znajduje się przy tablicy informa-
cyjnej z mapą trasy obok Ośrodka Edukacji i Integracji 
Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko. 
Tablice informacyjne rozmieszczone na trasie pozwolą 
poznać ukształtowanie terenu rezerwatu i różnorod-
ność występujących tam gatunków zwierząt i roślin. 
Na spacer należy przeznaczyć 1,5-2 godziny. 

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Pacynką” rozpoczy-
na i kończy się przy stanicy harcerskiej w Antoniówce. 
Na jej trasie ustawionych jest 8 tablic opisujących rolę 
wody w ekosystemie, sposób opieki nad lasem i jego 
mieszkańców. Przejście pętli po Lesie Rajeckim zajmie 
około 2,5-3 godzin.

Najpopularniejszą pieszą trasą po parku jest ścieżka 
przyrodniczo-leśna Królewskie Źródła. Nazwa trasy 
wzięła się od znajdującego się u jej końca źródełka, 
z którego pił wodę król Władysław Jagiełło, mający 
zwyczaj polować w dawnej Puszczy Kozienickiej. Aby 

odnaleźć legendarny wodopój, w pierwszej kolejności 
należy dotrzeć do mostu w Kajzerówce (znajdującego 
się 3,5 km od Kozieniec), gdzie do dyspozycji przyjezd-
nych jest parking i polana rekreacyjna. W tym miejscu 
zaczyna się właściwa ścieżka do źródła o długości  
3 km. Trasa wiedzie przez rozlewiska rzeki Zagożdżon-
ki, w tym częściowo po drewnianym pomoście. Na jej 
pokonanie należy przeznaczyć 1,5-2 godziny. 

PozosTałe aTrakcJe 
Oprócz spacerów po samym parku warto wybrać się 
do Izby Dydaktyczno-Muzealnej Puszczy Kozienickiej 
urządzonej w stuletniej leśniczówce w wiosce Augu-
stów. Prezentowana w niej wystawa audiowizualna 
pozwoli wszystkim zainteresowanym zapoznać się ze 
światem zwierząt i roślin parku, historią osadnictwa 
i tradycyjnymi zajęciami mieszkańców okolic oraz oby-
czajami związanymi z leśnictwem. 

W granicach parku znajdują się ponadto zabytkowe 
kościoły w Jedlni i Garbatce, a także ważne miejsca 
pamięci, w tym wzniesione w 1933 roku mauzoleum 
I pułku legionistów w Żytkowicach.

Na szczególną uwagę zasługuje otoczony parkiem 
pałac w Kozienicach, w którym obecnie mieści się Mu-
zeum Regionalne z kolekcją sztuki etnograficznej.
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Kąpielisko w Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu
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Park położony jest na terenie gmin: Garbatka-Letnisko, 
Głowaczów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Pionki, 
Policzna, Sieciechów Kozienice i Zwoleń, oraz miasta 
Pionki i obejmuje 26 tys. ha (dodatkowe 36,6 tys. ha 
to jego otulina).  

W parku żyje ponad 200 gatunków ptaków, na przy-
kład orlik krzykliwy, puszczyk, gil, zimorodek, rybołów 
i rzadko spotykany bączek. Świat ssaków reprezentują: 
jeleń, łoś, dzik, bóbr i duża populacja popielicy. Siedlisko 
ma tam także kilkanaście gatunków nietoperzy oraz 
żółw błotny. Park jest ponadto miejscem, gdzie rośnie 
wiele gatunków roślin chronionych, na przykład buław-
nik czerwony, przebiśnieg, storczyk, lilia złotogłów czy 
sasanka otwarta. Wiek najstarszych drzew, głównie 
sosen, szacuje się na 200-300 lat. 

Punkt informacji turystycznej kozienickiego Domu kultury
ul. warszawska 29,  26-900 kozienice
tel.: 48 611 07 50
www.dkkozienice.pl

Muzeum regionalne w kozienicach
im. Profesora Tomasza mikockiego, ul. Parkowa 5 B
26-900 kozienice
www.muzeum-kozienice.pl

Zespół Pałacowy w Kozienicach
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choDziŁ NaM Po gŁoWie ciechaNóW oD DaWNa, Bo i zaMek, i MuzeuM 
roMaNtyzMu, ale jakoŚ Nie WieDzieć czeMu oD Miesięcy PrzegryWaŁ 
z koNstaNcińskiMi WillaMi i kŁaDkaMi W kaMPiNosie. Wreszcie czas  

ByŁ już NajWyższy, Więc uzNaliŚMy, że hej Do ciechaNoWa i raNo ruszaMy.

. . M i k r o W y P r a W y  z  W a r s z a W y  . .

. . p o l e c a j ą . .
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Z trójką dzieci na pokładzie pewne rzeczy łatwiej powie-
dzieć, trudniej wykonać. Trochę to wszystko trwało, bo 
śniadanie (ja tego nie zjem, mamo), buty mnie cisną, urwał 
mi się guzik, gdzie jest mój żółty klocek, trochę tego było 
za dużo. Ale wyszliśmy, choć prawie się poddaliśmy przy 
bluzie co drapie i trzech skarpetkach bez pary.

Puławy mazowsza
Dzień zaczęliśmy od Muzeum Romantyzmu w zespole 
pałacowo-parkowym w Opinogórze Górnej pod Ciechano-
wem, półtorej godziny autem z Warszawy. Miejsce przez 
prawie 300 lat należało do rodu Krasińskich. Rozbudo-
wane zostało przez ojca poety, generała napoleońskie-
go Wincentego. Jego żona zapragnęła stworzyć „Puławy 
Mazowsza”, przekształcając cały teren w imponujący park 
romantyczny. Na najwyższym z trzech tutejszych wzgórz, 
nad stawem, wybudowano neogotycki pałacyk. Zygmunt 
Krasiński otrzymał go od rodziców w prezencie z okazji 
ślubu, wymuszonego zresztą przez ojca. Generalnie rela-
cje między panami były niezwykle skomplikowane. Poecie 
poświęcona jest tutejsza ekspozycja. W skład kompleksu 
wchodzą także budynki dworu, oficyny, oranżerii i domu 
z podcieniami. W zeszłym wieku większość z nich została 
zniszczona, dziś są pięknie zrekonstruowane. Dodatkową 
atrakcję stanowią jeszcze woliery z ptakami ozdobnymi. Na 
miejscu spędziliśmy ponad 2 godziny, z czego jakieś 20 mi-
nut w sklepiku z pamiątkami, bo dla naszych dzieci wypra-
wa byłaby nieważna bez kolejnej kamionkowej figurki czy 
landszafciku na sklejce.

GoTycki zamek w ciechanowie
Z Opinogóry ruszyliśmy do gotyckiego zamku w Ciecha-
nowie, bodajże największego na Mazowszu. Wybudowa-
ny został przez księcia mazowieckiego Siemowita III dla 
ochrony przed Krzyżakami i Litwinami. Przez ponad dwie-
ście lat pozostał niezdobyty, dopiero Szwedzi podczas po-
topu zajęli go i zniszczyli. Zamek to przykład warowni ni-
zinnej, chronionej dodatkowo przez rozlewiska rzeki Łydyni. 
Grube mury obejmują wielki, pusty dziedziniec, który służył 
jako schronienie okolicznej ludności w razie ataku. 

Działa tu ciekawa ekspozycja archeologiczna, choć nam 
najbardziej podobała się trasa od baszty do baszty. Naj-
pierw wspinaliśmy się po wąskich, stromych, ceglanych 
schodkach na kolejne piętra z wystawami historyczny-
mi, a potem przeszliśmy gankiem u szczytu murów. Tutaj 
nasz Młody stwierdził, że jest siupel i on dalej nie idzie. Po 
krótkim impasie udało nam się wreszcie wywabić go na ze-
wnątrz obietnicą zabawy w rycerzy, którą bez litości egze-
kwował przez trzy kolejne dni.
Otoczenie zamku z wijącą się rzeką jest bardzo malowni-
cze, a przez pobliską łąkę biegnie drewniana kładka. 

sPacer Po ciechanowie
Warto też przespacerować się po samym mieście. Pięć mi-
nut piechotą od zamku jest pięknie odrestaurowany rynek 
z cennym neogotyckim ratuszem. Tuż obok stoją budynki 
znanego Browaru Ciechan. My ruszyliśmy jeszcze depta-
kiem do Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Muzeum jest ka-
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Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 



meralne i ma swoisty, trochę niedzisiejszy urok. Działa tu 
nostalgiczna wystawa poświęcona rodzinom żydowskim 
i sztuce ludowej. Furorę zrobił jednak niezwykle szczegó-
łowy miniaturowy model wsi z wiatrakiem, przy którym 
Młody podjął jedną niezbyt zręczną próbę zwinięcia drew-
nianego powozu. Niedaleko muzeum są dwa gotyckie ko-
ścioły – farny i poaugustiański. Z kolei po drugiej stronie 
rzeki odkryliśmy najlepsze zdaniem dzieciaków atrakcje 
Ciechanowa – zielony labirynt z krzewów oraz zabytkową 
ciuchcię z masą ruszających się wihajstrów. Czasu zabra-

kło nam na Park Nauki Tours przy nietypowej byłej wieży 
ciśnień i Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, więc już 
planujemy powrót.
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zamek książąt Mazowieckich
ul. Zamkowa 1, 06-400 Ciechanów,
tel. 23 672 40 64 
www.zamekwciechanowie.pl
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chojNoWski Park krajoBrazoWy to PeŁeN lasóW, zaleWóW i WyDMoWych 
PagórkóW PierŚcień tereNóW MięDzy PiaseczNeM i koNstaNciNeM-jeziorNą 
a górą kalWarią.  jego WyróżNikieM są DoliNy rzek zieloNej i jeziorki, Wraz 

z PasMaMi Łąk, PastWisk i zagajNikóW, gDzie rosNą i żyją rzaDkie gatuNki roŚliN, 
grzyBóW i zWierząt. Na oBrzeżach Parku zachoWaŁy się zaBytkoWe DWorki 
i Wille oraz WojeNNe cMeNtarze, Do których MożNa Dotrzeć, korzystając 

z jeDNego ze szlakóW turystyczNych. 

  tekst  na podstawie przewodnika 
„Park i  kra jobrazowe województwa mazowieckiego”
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CHOJNOWSKI
PARK KRAJOBRAZOWY
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..chojNoWskiego Parku . 

..krajoBrazoWego.. 



Jak zwiedzać Park, 
czyli szlaki Piesze i rowerowe
Najważniejszymi punktami, w których można rozpocząć 
piesze zwiedzanie parku, są Konstancin-Jeziorna lub Zalesie 
Górne. Rozpoczynające się w nich ścieżki przecinają rezer-
waty oraz lasy parku i pozwalają dotrzeć do najciekawszych 
miejsc o znaczeniu historycznym i kulturowym. Rowerzyści 
mogą skorzystać z tras, które rozpoczynają się w warszaw-
skim Powsinie i są idealne na całodzienną wycieczkę. 

20-kilometrowy Chojnowski Szlak Rezerwatów Przyrody 
rozpoczyna się w Konstancinie-Jeziornie, następnie przeci-
na kilka chojnowskich rezerwatów, by dotrzeć do Zimnych 
Dołów oraz Zalesia Górnego. Szlak nadaje się głównie na 
wędrówki piesze, a zimą – także dla narciarzy biegowych. 

Chojnowski Szlak Zabytków Przyrody wiedzie z Zalesia 
Górnego do rezerwatu Chojnów. Na blisko 10-kilometro-
wej trasie mija się pomnik przyrody – Dąb Stephana i do-
linkę rzeczki Zielonej. 

Kolejny szlak – nazywany Nadwiślańskim – wiedzie od 
Konstancina-Jeziorny do Góry Kalwarii. Jest on atrakcyjny 
ze względu na klimatyczne widoki na starorzecze Wisły, 
mazowieckie sady i zabytkową architekturę.

Z kolei 16-kilometrowy Główny Szlak Lasów Chojnow-
skich biegnie z Ustanówka do Konstancina-Jeziorny i prze-
znaczony jest głównie na piesze wyprawy.

W końcu Szlak Zabytków Architektury wokół Konstan-

cina-Jeziorny to pętla zaczynająca się w centrum miasta 
i wiodąca przez Skolimów, rzeczkę Małą i obrzeża Lasów 
Słomczyńskich. Łącznie do pokonania jest 9 km. 

Ciekawych tras nie brakuje również dla rowerzystów. 
Pierwszą z nich jest 33-kilometrowy Chojnowski Szlak 
Rowerowy, rozpoczynający się w warszawskim Powsinie. 
Trasa wiedzie przez Las Kabacki, Julianów, Piaseczno, Ża-
bieniec, Las Chojnowski, Orzeszyn i Górę Kalwarię.

Inną popularną trasą rowerową jest rozpoczynający się 
w Powsinie 33-kilometrowy Rowerowy Szlak Wisły. Pole-
cany jest on osobom zainteresowanym zabytkami i archi-
tekturą. Wiedzie przez Konstancin-Jeziornę, Obory i Górę 
Kalwarię, by zakończyć się przy ruinach zamku w Czersku. 

Największą popularnością cieszy się 16-kilometrowa 
ścieżka rowerowa doliną Jeziorki. Pętla rozpoczyna się 
w Prażmowie, przecina rezerwat Skarpa Jeziorki, a stam-
tąd, mijając Aleksandrów i Zawodne, z powrotem kieruje 
się do punktu początkowego. 

Interesującą alternatywą jest spacer po parku w formie 
questu. Zabawa pt. „Skarby Zimnych Dołów” rozpoczyna 
się na polanie rekreacyjnej Zimne Doły, nad stawami w Ża-
bieńcu, przy Trakcie Wareckim. Na końcu szlaku czeka skarb 
w formie skrzynki z pieczątką, której odbicie potwierdza 
przebycie całej trasy. Plik w formacie PDF z instrukcjami ob-
jaśniającymi zasady questu dostępny jest do pobrania tutaj: 
https://piaseczno.eu/wp-content/uploads/2020/06/Choj-
nowskiPK_quest_Skarby_Zimnych_Dolow.pdf
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Chojnowski Park Krajobrazowy – rzeka Jeziorka
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PozosTałe aTrakcJe 
Konstancin-Jeziorna jest jedynym w województwie ma-
zowieckim uzdrowiskiem. W miejskim Parku Zdrojowym 
można odnaleźć ścieżki i pomosty spacerowe, plac zabaw, 
boisko do siatkówki i tężnie, a w domu kultury „Hugonów-
ka” – obejrzeć wystawę multimedialną, pamiątki, zdjęcia 
i inne archiwalia związane z historią regionu. Wizytówką 
miasta są domy z początku XX wieku, które projektowali 
czołowi polscy architekci, w szczególności willa Jutrzenka 
i willa Ustronie.

W pobliskich Oborach warto zobaczyć otoczony parkiem 
barokowy dwór Potulickich, a we wsi Zawodne – zabytko-
wą zabudowę wraz z młynem. 

Jedną z atrakcji w okolicach Zalesia jest zielony park roz-
rywki Planeta Zalesia, po którym najmłodsi mogą podró-
żować minipociągiem. Na wszystkich amatorów sportów 
wodnych czeka wyciąg do wakeboardu, rowery wodne, 
pływające samochody oraz deski do stand up paddle. 
Dodatkowym walorem Zalesia jest plac zabaw dla dzieci, 
strzelnica i boisko do siatkówki oraz park linowy „Małpi 
Gaj”. 

W okolicach Górek Szymona, położonych nad brzegiem 
rzeki Jeziorki, znajduje się otoczona zielenią plaża, przy 
której ciągnie się pas piaszczystych wydm. 

Ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, szcze-
gólnie w przypadku rodzin z dziećmi, jest wizyta na polan-
ce edukacyjnej przy siedzibie Lasów Państwowych Nadle-

śnictwa Chojnów przy ulicy Klonowej w Pilawie. Znajdujące 
się tam tablice opisują organizację pracy pszczół w ulu 
i proces produkcji miodu. 

Z kolei wizyta w zagrodzie edukacyjnej „Zwierzyniec” 
w gospodarstwie ekologicznym w Nowym Prażmowie to 
szansa na obejrzenie hodowli bydła, owiec, węgierskiej 
ośliczki „Mokasz” i świnek rasy mangalica.

informacJe oGólne
Powierzchnia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego to 
6,7 tys. ha, a jego otuliny – 4,7 tys. ha. Położony jest na 
terenie pięciu gmin: Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-
-Jeziorna, Tarczyn i Prażmów. Większość powierzchni par-
ku zajmują lasy sosnowe.

Nad rzekami Jeziorką i Zieloną można zobaczyć polujące 
wydry i zimorodki, a nad ich brzegami gnieździ się około 
100 gatunków ptaków. Na szczególną uwagę zasługu-
je kompleks stawów w Żabieńcu, gdzie między inny-
mi można zaobserwować nurogęsi, perkozy zauszniki 
i rdzawoszyje, cyraneczki oraz bociany czarne. W lasach 
żyją sarny, jelenie i łosie oraz borsuki, które są symbo-
lem parku. 

Park zdrojowy im. hrabiego Witolda skórzewskiego 
w konstancinie-jeziornie
henryka sienkiewicza, 05-510 konstancin-Jeziorna, 
www.teznia.com.pl

Konstancin-Jeziorna – tężnia solankowa
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P Ł o c k

. city Break.. 
..W PŁocku..  

PŁock jest Dla MNie MagiczNy. i Do tego MagiczNy o każDej Porze roku. 
Dlaczego? Dlatego, że jest oBDarzoNy NiesaMoWityM kliMateM, że PosiaDa 

jeDyNy taki WiDok z MaloWNiczej skarPy WiŚlaNej i Dlatego, że oDByWają 
się tutaj WyjątkoWe iMPrezy, Na które WyBiorę się, gDy atMosfera staNie 

się Nieco zDroWsza. a Poza tyM PŁock kryje ciekaWostki,  
które saMe W soBie Mogą Przyciągać Do tego Miasta.

. . j a c k  r e c o M M e N D s . .

. . p o l e c a . .
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czy wiecie, że…
Płock był stolicą Mazowsza, a w latach 1079-1138 
był także stolicą Polski. Płock uzyskał prawa miejskie 
w 1237 roku, a więc 20 lat wcześniej niż Kraków.

To tutaj nieprzerwanie od 1180 roku funkcjonuje Ma-
łachowianka – najstarsza szkoła średnia w naszym 
kraju. Wśród jej absolwentów byli: prezydent RP Ignacy 
Mościcki, premier Tadeusz Mazowiecki, pilot dywizjonu 
303 Jan Zumbach czy znany podróżnik Tony Halik.

Płock posiada najdłuższe w Polsce molo rzeczne li-
czące 358 metrów. Dlaczego zasługuje, aby o nim 
wspomnieć? Jest wyjątkowe, ponieważ zbudowano je 
wzdłuż brzegu Wisły. To z jednej strony daje dłuższą 
promenadę widokową, a z drugiej konstrukcja lepiej 
opiera się zimowej krze.

PakuJ siĘ do Płocka
Płock leży nad Wisłą, 110 km na północny zachód od 
Warszawy i stanowi idealne miejsce na minimum jed-
nodniową wycieczkę. Ale od wczesnego rana do póź-
nego wieczora! Jeśli nie posiadacie własnego środka 
transportu, to łatwo i ekonomicznie można dojechać 
tu z Warszawy busami, które jeżdżą średnio co 30 mi-
nut. Powroty z podobną częstotliwością. Na miejscu 
natomiast wszystko jest w zasięgu spaceru, a główne 
atrakcje położone są w obrębie Starego Miasta.   

Płockie musT see
Wzgórze Tumskie to moje ulubione miejsce w Płocku, 
skąd widać rzekę w całej okazałości. Wisła w Płocku 
płynie inaczej – nie z południa na północ, ale ze wscho-
du na zachód. Dzięki temu w wakacje można obserwo-
wać zachód słońca nieomalże jak nad morzem – wie-
czorami słońce gaśnie na horyzoncie w nurtach rzeki. 

Wzgórze Tumskie to miejsce magiczne… To właśnie tu 
mieszkała siostra Faustyna Kowalska. Tutaj zaczęły się 
jej widzenia prowadzące do namalowania obrazu Jezu-
sa Miłosiernego, tutaj zaczęła głosić kult Miłosierdzia 
Bożego, zanim wyjechała do Łagiewnik. Ale była też 
tutaj Mateczka Kozłowska, założycielka mariawitów, 
która doświadczała tu widzeń, dzięki którym powstał 
później mariawityzm. 

Przechadzając się po Wzgórzu, nie sposób nie trafić do 
Katedry Płockiej, która jest jedną z najstarszych w Pol-
sce. W strukturze świątyni widoczne są ingerencje ko-
lejnych wieków i stylów. Na początku stał tu całkowi-
cie drewniany kościół katedralny Wniebowzięcia NMP, 
zbudowany w 1075 roku. Przez kolejne wieki wygląd 
katedry zmieniał się. Ostatnia jej renowacja miała 
miejsce w latach 1901-1915, wtedy też wykonano 
polichromię w stylu neorenesansowym. Katedra Płoc-
ka to największa nekropolia mazowieckich władców, 
dokumentująca prawie 250 lat sprawowania władzy 
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na niezależnym Mazowszu. W jej podziemiach wiecz-
ny spoczynek znalazła połowa książąt rządzących na 
Mazowszu, w tym polscy władcy: książę Władysław 
Herman i jego syn Bolesław Krzywousty. W skarb-
cu katedralnym można podziwiać wspaniałe zabytki 
sztuki złotniczej z czasów średniowiecza. Koniecznie 
zwróćcie też uwagę na wspaniałe drzwi, będące kopią 
XII-wiecznych drzwi romańskich odlanych z brązu, za-
montowanych tu najpóźniej w 1156 r., tzw. słynnych 
drzwi płockich. 

Położone obok Katedry Muzeum Diecezjalne eks-
ponuje najcenniejsze zabytki związane z książętami 
mazowieckimi, w tym m.in. diadem płocki uważany 
przez niektórych historyków za koronę Konrada Ma-
zowieckiego. Jest to najstarsza zachowana polska 
korona. W Muzeum Diecezjalnym znajduje się także 
Biblia Płocka z XII w. Muzeum zachwyca też dużymi 
zbiorami klejnotów, relikwiarzy, monstrancji i naczyń 
liturgicznych. 

Muzeum Mazowieckie nazywane jest przeze mnie 
Muzeum Secesji, ze względu na największe tego typu 
zbiory w Polsce, które mogę podziwiać godzinami. 
To najstarsze polskie muzeum powstałe z inicjatywy 
społecznej w 1821 roku. Posiada zbiory historyczne, 
numizmatyczne, artystyczne, archeologiczne i etno-

graficzne. Niezwykle interesująca wystawa mieści się 
na czterech piętrach secesyjnej kamienicy i zawiera 
aranżację wnętrz mieszczańskich z przełomu XIX i XX 
wieku, sale rzemiosła artystycznego, szkła, cerami-
ki, metalu, biżuterii, galerię malarstwa i rzeźby okresu 
Młodej Polski oraz medalierstwa.

Przechadzając się wśród zabytków Starego Miasta, 
warto też zajrzeć do Browaru Tumskiego, gdzie w piw-
nicznym klimacie można zakosztować warzonego na 
miejscu piwa. Kolejną ciekawostką jest fakt, że całą 
trasę spacerową nad Wisłą i deptak w latach 1960- 
-1965 projektował ówczesny naczelny architekt Płoc-
ka, Stanisław Staszewski, czyli tata Kazika.

imPrezowo
W tych wydarzeniach jeszcze nie uczestniczyłem, ale 
są na początku mojej listy, gdy tylko pandemia nam 
nieco odpuści. 

Audioriver Independent Festival przez kilka dni pod 
koniec lipca napełnia Płock dźwiękami muzyki elek-
tronicznej. Impreza odbywa się w atmosferze letniego 
wypoczynku, równolegle na kilku scenach muzycznych 
znajdujących się na nadwiślańskiej plaży. Ostatnio 
część imprezy odbywała się na statku na środku rzeki. 
Nie ma w Polsce drugiego takiego festiwalu.
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Ekspozycja w Muzeum Mazowieckim Drzwi płockie 
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ZooNoc – jeżeli ktoś marzy o safari, kocha zwierzę-
ta i dreszczyk emocji, może raz do roku na przełomie 
czerwca i lipca przenocować w płockim zoo i od pół-
nocy do rana wsłuchiwać się w niezwykłą nocną ciszę, 
pełną egzotycznych, dzikich odgłosów. Co roku bierze 
w niej udział tylko 999 osób, głównie rodzin z dziećmi, 
które rozbijają namioty i śpiwory wśród dzikich zwie-
rząt. Zainteresowanie jest tak duże, że bilety dostępne 
online znikają w ciągu jednego dnia.

Z kolei „Odkryj z nami Płock” to turystyczno-eduka-
cyjna akcja Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, 
podczas której organizowane są bezpłatne spacery 
z przewodnikami po największych atrakcjach tury-
stycznych miasta. Przewodnicy są super, spacery tak-
że. Początek w każdy wakacyjny weekend na Starym 
Rynku o godz. 1200. Akcja cieszy się rosnącym zaintere-
sowaniem zarówno mieszkańców miasta, jak i odwie-
dzających je turystów. 
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centrum informacji turystycznej
ul. stary rynek 8, 09-400 Płock
tel.:  24 364 99 90, 24 367 19 44
biuro@turystykaplock.eu
www.turystykaplock.euSkarbiec w Muzeum Diecezjalnym.Monstrancja z wizerunkiem piety z XVIIIw
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MazoWiecki Park krajoBrazoWy, który W PrzeWażającej Mierze Pokryty 
jest lasaMi sosNoWyMi, ciągNie się PaseM WzDŁuż WisŁy, oD stoŁeczNego 
MarysiNa WaWerskiego Po PilaWę i osieck. oD Wielu lat zieloNe okolice 

otWocka i celestyNoWa są uluBioNyM MiejsceM Wycieczek WarszaWiakóW 
Nie tylko ze WzglęDu Na ŁatWy DojazD, ale PrzeDe WszystkiM zDroWy 

MikrokliMat PaNujący Na tereNie Parku oraz sąsieDztWo zaBytkoWych 
Miejsc o zNaczeNiu historyczNyM i kulturoWyM. 

  tekst  na podstawie przewodnika 
„Park i  kra jobrazowe województwa mazowieckiego”
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MAZOWIECKI 
PARK KRAJOBRAZOWY

z i e l o N e  M a z o W s z e

. caŁoWaNie, PoNurzyca.. 
..i ŚWiDerMajery, czyli WyPraWa . 

..Do MazoWieckiego 
Parku krajoBrazoWego.. 



Jak zwiedzać Park, 
czyli Ścieżki rowerowe i dydakTyczne 
Wybrane części Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 
można zwiedzić pieszo lub na dwóch kółkach, korzy-
stając z jednej z kilkunastu ścieżek rowerowych i przy-
rodniczych. 

Do najpopularniejszych należy pętla „13 błota stóp” 
wokół Bagna Całowanie, jednego z największych tor-
fowisk Mazowsza, które jest ostoją wielu gatunków 
ptaków: derkaczy, bocianów czarnych i orlików krzy-
kliwych. Spacer ułatwiają zamocowane nad bagnami 
drewniane pomosty. Oryginalną atrakcją na trasie jest 
wieża widokowa, która umożliwia oglądanie ptaków 
podczas wiosenno-jesiennych wędrówek. Do pętli 
można dotrzeć od strony wsi Całowanie i Pękatka. 

Inną trasą prowadzącą przez teren bagna jest ścieżka 
rowerowa Szlakiem Mazowieckich Wsi. Jak wskazuje 
nazwa, przystankami na blisko 24-kilometrowej trasie 
są wioski o tradycyjnej mazowieckiej zabudowie – Re-
gut i Ponurzyca. 

Kolejną popularną ścieżką rowerową wiodącą przez 
obszar parku jest 10-kilometrowa trasa przez lasy ce-
lestynowsko-otwockie.  Ścieżka prowadzi po borach 
celestynowsko-otwockich, łącząc zabytkowe miejsca 
z okresu międzywojennego i II wojny światowej. Obie 
ścieżki mają swój początek przy stacji PKP w Celesty-
nowie. 

Równie interesująca jest rozpoczynająca się w tym sa-
mym miejscu ścieżka Celestynowskie rezerwaty pro-
wadząca przez trzy różne rezerwaty wokół Celestyno-
wa. Łącznie do pokonania jest 14 kilometrów zielonych 
terenów.  

Z kolei idealna na krótki spacer ścieżka Łabędzim szla-
kiem o długości 1,2 km biegnąca przy ośrodku eduka-
cyjnym Baza Torfy w Karczewie. Na trasie ścieżki znaj-
duje się 12 tablic dydaktycznych opisujących walory 
naturalne torfowiska. Spacer ułatwi aplikacja mobilna 
„Łabędzim szlakiem”, dostępna bezpłatnie w sklepach 
Google Play i AppStore. 

PozosTałe aTrakcJe 
Na obszarze parku i w jego okolicy zachowały się XIX-
-wieczne dwory w Celestynowie, Łucznicy, Radachów-
ce, Kołbieli, Sobiekursku, Sobieniach Szlacheckich, Suf-
czynie i Zamajdanie-Olszynach.  

W Otwocku obejrzeć można drewniane wille zwane 
„świdermajerami” o unikalnych zdobieniach inspirowa-
nych budownictwem alpejskim, a w Otwocku Wielkim 
warto odwiedzić Muzeum Wnętrz urządzone w baro-
kowym pałacu na wyspie. 

Warto także wybrać się do ośrodka edukacyjnego 
Baza Torfy w Karczewie, gdzie można dowiedzieć się 
o walorach przyrodniczych parku oraz obejrzeć eks-
pozycję etnograficzną poświęconą kulturze i historii 
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Otwockie świdermajery

. caŁoWaNie, PoNurzyca.. 
..i ŚWiDerMajery, czyli WyPraWa . 

..Do MazoWieckiego 
Parku krajoBrazoWego.. 



regionu kołbielskiego. Wiedzę o faunie i florze parku 
można też pozyskać w bazie edukacji ekologicznej 
przy Dyrekcji Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 
w Otwocku lub w centrum „Goździk” koło Celestyno-
wa. 

Miłośników historii zainteresuje fakt, że na terenie par-
ku znajdują się pozostałości po niemieckiej linii umoc-
nień przedmościa warszawskiego. Szczególnie inte-
resujące są schrony bojowe na Dąbrowieckiej Górze: 
w jednym z nich (tj. Regelbau 120a) można obejrzeć 
wystawę inscenizującą codzienne życie żołnierzy.

informacJe oGólne
Park obejmuje teren warszawskich dzielnic: Wawer 
i Wesoła, a także podwarszawskich gmin: Józefów, 
Otwock, Wiązowna, Karczew, Celestynów, Kołbiel, 
Osieck, Sobienie Jeziory i Pilawa.

Powierzchnia parku wynosi 15,7 tys. ha, a otulina to 
blisko 8 tys. ha.

Ponad 70% powierzchni parku zajmują lasy sosnowe, 
ale powszechne są także torfowiska, gdzie rośnie wiele 
rzadkich gatunków roślin, w tym rosiczka, lilia złoto-
głów i wawrzynek wilczełyko. Park jest także schronie-
niem dla ponad 200 gatunków zwierząt, w tym przede 
wszystkim łosi, a także saren, dzików, lisów, borsuków, 
bobrów i jeży oraz rzadko spotykanych popielic. Wśród 
żyjących na terenie parku ptaków warto wymienić bo-
ciana czarnego, który jest jego symbolem.
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oddział muzeum narodowego w warszawie
ul. zamkowa 49
05-480 karczew
www.otwock.mnw.art.pl

Pałac w Otwocku Wielkim
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Ścieżka Goździkowe Bagno





raDoM Nie jest oczyWistyM WyBoreM, kieDy MoWa o PoMysŁach 
Na WeekeNDoWy WyjazD. PoDróżując Po MazoWszu, PostaNoWiliŚMy zajrzeć 

Do Drugiego NajWiększego Miasta W WojeWóDztWie, 
aBy PrzekoNać się, co Miasto Ma Do zaoferoWaNia turystoM.

. . r e a D y  f o r  B o a r D i N g . .

. . p o l e c a j ą . .
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Nasze pierwsze kroki skierowaliśmy do najpopularniej-
szej atrakcji turystycznej w Radomiu, czyli do Muzeum 
Wsi Radomskiej. Jest to skansen skupiający obiekty 
z najbliższych okolic Radomia (w promieniu do około 
50 kilometrów). Na wizytę w skansenie warto zarezer-
wować co najmniej pół dnia – jest to spory obszar, a do 
oglądania jest około 60 zabytków architektury ludowej.

raz na ludowo w skansenie
Jak na skansen przystało, całość kręci się wokół życia 
na wsi. Możemy tu zobaczyć wiejskie zagrody, domy, 
podejrzeć izby, w których znajduje się wiele ekspona-
tów. Dzięki świetnie odtworzonym pomieszczeniom 
możemy niemalże cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak 
dawniej wyglądało życie na polskiej wsi. Porównując po-
szczególne obiekty, możemy nie tylko poznać ich historię, 
ale i zobaczyć, jak zmieniały się na przestrzeni wieków, jak 
żyli bogatsi i biedniejsi mieszkańcy. Całości dopełnia cała 
otoczka domostw, w tym pachnące ogródki przed doma-
mi pełne barwnych kwiatów oraz ziół.

Oczywiście trzeba mieć świadomość, że jest to wieś 
upiększona, uporządkowana, bez nieprzyjemnych zapa-
chów, ale i tak w dużym stopniu można sobie wyobrazić, 
jak mogło wyglądać tutaj życie w poprzednich stuleciach. 

Poza domami wiejskimi możemy zobaczyć również 
dworki, wiatraki, obiekty sakralne, piwniczki, obory, 
a nawet drewnianą remizę strażacką! Na szczególną 

uwagę zasługuje również kościół św. Doroty z Wola-
nowa, w którym obecnie odbywają się śluby, komunie 
i chrzty. Wszystkie zabytki są tak rozmieszczone, aby 
oddawały układ dawnych wsi.

Podczas spaceru po muzeum warto zaglądać do po-
szczególnych budynków, a na szczególną uwagę za-
sługują Dom Ludowy i Spichlerz, w których odbywają 
się wystawy tymczasowe.

Dla najmłodszych odwiedzających dużą frajdą jest zagro-
da ze zwierzętami, gdzie wolno chodzą sobie gęsi, kury 
oraz kozioł Radomir. Dużo zabawy będzie również na 
drewnianym placu zabaw tuż przy wejściu do skansenu.

Szczególnie polecamy zwiedzanie z przewodnikiem, 
który opowie ciekawostki i historie związane z każdym 
budynkiem, pokaże to, czego inni odwiedzający nie zo-
baczą. W trakcie oprowadzania byliśmy tak pochłonięci 
historiami i opowiadaniami, że niepotrzebne były żad-
ne dodatkowe opisy obiektów. Każdy budynek to inna 
historia, każdy rekwizyt w izbie jest tu w jakimś celu. 
Byliśmy bardzo zaskoczeni, jak bardzo szczegółowo 
można opowiadać nie tylko o budynkach, ale również 
o życiu na wsi w XIX i XX wieku.

Miejsce to jest niezwykle malownicze, nie dziwi więc 
fakt, że służyło za plan filmowy wielu filmów oraz te-
ledysków.
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zwiedzanie miasTa
Oczywiście zwiedzanie Radomia nie powinno ograni-
czyć się jedynie do wizyty w Muzeum Wsi Radomskiej. 
Aby poznać miasto, warto zajrzeć na początek do Infor-
macji Turystycznej (przy ul. Rwańskiej 16), gdzie otrzy-
mamy bardzo szczegółowe informacje, polecenia oraz 
mapki i publikacje z opisami szlaków, którymi można 
ruszyć i odkrywać miasto. Do wyboru są m.in. Radom 
średniowieczny, Radom XIX-wieczny, Radom wielo-
kulturowy, Najstarsze radomskie kościoły czy Śladami 
Jacka Malczewskiego lub Andrzeja Wajdy. 

My ruszyliśmy na spacer ulicą Żeromskiego, zaglądając 
w podwórka i jednocześnie szukając odpowiedników 
wrocławskich krasnali. W Radomiu, w centrum miasta, 
można natknąć się na rzeźby – symbole miasta, np. ko-
zaki Sofix, maszynę do szycia Łucznik, telefon Malwa, 
rower wojskowy i wiele innych. Nic tylko brać mapę do 
ręki i ruszać na poszukiwania 14 takich symboli, szcze-
gólnie jeśli podróżujecie z dziećmi, bo będzie to dla nich 
świetna zabawa.

Przy ulicy Żeromskiego jest kilka obiektów, na które 
szczególnie trzeba zwrócić uwagę, np. gotycki kościół 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej i klasztor oo. Bernar-
dynów, budynek dawnej drukarni Trzebińskiego (obiekt 
wpisany na listę zabytków, niestety mocno podupada-
jący), pałac Karschów i atlanty podtrzymujące balkon 
oraz budynek urzędu miejskiego.

Kolejnym ważnym punktem na mapie turystycznej Ra-
domia jest Rynek Miejski i zlokalizowane wokół budyn-
ki: domy Gąski i Esterki (najstarsze mieszczańskie ka-
mienice w Radomiu), Nowy Ratusz, kolegium Pijarów, 
w którym znajduje się Muzeum Malczewskiego.

Opisane miejsca da się zobaczyć w jeden dzień, a jed-
nak zachęcamy, aby zostać tutaj trochę dłużej. Można 
dodatkowo udać się do Grodziska Piotrówka, nazywa-
nego kolebką Radomia, ruszyć jednym ze wspomnia-
nych szlaków spacerowych czy przejść się wieczorową 
porą po Starym Mieście.

Muzeum Wsi radomskiej
ul. szydłowiecka 30 (wejście do muzeum znajduje 
się od ul. stawowej – dojazd od ul. krychnowickiej)
26-616 radom
www.muzeum-radom.pl

centrum informacji turystycznej 
pl. dworcowy 2, 26-600 radom
tel.: (48) 360 06 10
tel: 793 456 783
cit.radom@cit.radom.pl

centrum informacji turystycznej (uM)
ul. rwańska 16, 26-600 radom
tel.: 48 362 05 36
cit@umradom.pl
www.radom.pl

Fontanna w Radomiu
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Polska marka z
tradycją
Jeśli nie macie jeszcze planów na Wakacje
2021  - czekamy na Was w Hotelach i
Ośrodkach Wypoczynkowych GROMADA.

Z A R E Z E R W U J  J UŻ  T E R A Z
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NaDBużański Park krajoBrazoWy to jeDeN z NajWiększych ParkóW 
krajoBrazoWych W caŁej Polsce. leży Na PograNiczu MazoWsza, kurPi oraz 

PoDlasia, oBejMując DoliNę Bugu z liczNyMi starorzeczaMi. MeaNDrująca 
rzeka tWorzy taM MaloWNiczy krajoBraz zDoMiNoWaNy Przez Bory sosNoWe, 

PoDMokŁe lasy i Piaszczyste WyDMy graNiczące z torfoWiskaMi. 
z ParkieM sąsiaDują iNteresujące Miejsca zWiązaNe z historią i kulturą regioNu, 

jak choćBy zaMek W liWie, PaŁac W starejWsi, czy Bazylika W WęgroWie, które 
Warto uWzglęDNić W PlaNie WeekeNDoWej Wycieczki Do Parku. 

  tekst  na podstawie przewodnika 
„Park i  kra jobrazowe województwa mazowieckiego”
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NADBUŻAŃSKI
PARK KRAJOBRAZOWY

z i e l o N e  M a z o W s z e

. W oBjęciach Bugu i liWca... 
..NaDBużański Park..  

..krajoBrazoWy.. 



Jak zwiedzać Park, 
czyli naJciekawsze Ścieżki Przyrodnicze
Przez park prowadzi kilka szlaków turystycznych i ście-
żek dydaktycznych, które pozwolą poznać jego najcie-
kawsze zakątki przyrodnicze oraz miejsca zabytkowe. 
Oto najciekawsze z nich: 

9-kilometrowa ścieżka Jeziora Kałęczyńskie początek 
ma we wsi Huta Gruszczyno. Główną atrakcją przebie-
gającej przez rezerwat „Moczydło” trasy są niewielkie 
zbiorniki wodne będące pozostałością po dawnych je-
ziorach polodowcowych. 

Ścieżkę Huta Gruszczyno-Treblinka o długości 31 ki-
lometrów najlepiej pokonać na rowerze. Podobnie jak 
opisana wyżej trasa, także i ta przebiega wokół Jeziora 
Kałęczyńskiego, a następnie prowadzi przez miejsco-
wości Stoczek, Miedznę i Kosów Lacki, ukazując trady-
cyjną zabudowę mazowieckich wsi. Przystanek końco-
wy to dawny obóz zagłady w Treblince.

Ścieżka Jerzyska ma długość 3 km i rozpoczyna się przy 
leśniczówce Jerzyska. Biegnie ona wzdłuż Kanału Ło-
jewskiego w pobliżu rezerwatu Jegiel.

Idealna na krótki spacer ścieżka Torfowisko Kules 
rozpoczyna się we wsi Sadowne i prowadzi przez 

torfowisko, gdzie żyją rzadkie gatunki ptaków i mo-
tyli. 

Z kolei wycieczka 18-kilometrową ścieżką Śladem bo-
cianich gniazd to możliwość zobaczenia 120 gniazd 
bociana białego. Punkt startowy znajduje się w Morzy-
czynie Włościańskim.

PozosTałe aTrakcJe 
Więcej wiedzy o faunie i florze parku można zdobyć 
w centrum ekologicznym urządzonym w siedzibie 
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach. 
Mieści się ono w pałacyku należącym do rodziny słyn-
nego pianisty Ignacego Paderewskiego (polskiemu pa-
triocie poświęcona jest oddzielna wystawa). 

Na mapie Doliny Dolnego Bugu znajduje się także wiele 
ciekawych miejsc związanych z historią regionu.  

W Liwie są to ruiny gotyckiego zamku książęcego z XV wie-
ku, gdzie można zwiedzić odrestaurowany dwór i wieżę 
bramną, a w Węgrowie – bazylika mniejsza z magicznym 
zwierciadłem legendarnego mistrza Jana Twardowskiego. 

Kolejne godne polecenia punkty na trasie zwiedzania to 
miejscowości Starawieś, Korczew, Łochów i Ceranów, 
z historycznymi pałacykami i dworkami. 
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Z kolei w Kosowie Lackim zachował się ciekawy układ 
przestrzenny z rzadko spotykanym kształtem rynku. 
Nad miastem dominuje neogotycki kościół, będący 
najokazalszą budowlą sakralną na Podlasiu. W parafii 
kościoła został odnaleziony obraz „Ekstaza św. Fran-
ciszka” El Greco, który obecnie wystawiany jest w sie-
dleckim Muzeum Diecezjalnym. 

W Broku znajduje się renesansowy kościół z XVI wieku, 
ruiny zamku biskupów płockich oraz żydowski cmen-
tarz z końca XVIII wieku. Miasto warto odwiedzić także 
w lipcu, kiedy odbywają się „Dni Broku i Puszczy Białej” 
z koncertami, wystawami i zawodami sportowymi.

W Kamieńczyku działa prywatne Muzeum Etnograficzno-
-Historyczne ze zbiorami związanymi z flisactwem i ży-
ciem w dolinie Bugu, a w Treblince, na terenie dawnego 
obozu zagłady, znajduje się Muzeum Walki i Męczeństwa. 

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać 
z możliwości spływów kajakowych Liwcem lub Bugiem. 
Pokonanie trasy Liwcem ze wsi Puste Łąki do Kamień-
czyka potrwa 2-3 godziny, a na 12-kilometrowy spływ 
Bugiem z Szumina do Kamieńczyka należy przeznaczyć 
3-4 godziny. 

Organizacją spływów i wypożyczaniem sprzętu zajmu-
ją się lokalne ośrodki agroturystyczne oraz wypoży-

czalnie sprzętu sportowego, np. Kamyk Kajaki lub Ka-
jaki u Grześka (obie w Kamieńczyku) lub Kajaki Węgrów 
i Kajaki u Górala (w Węgrowie). 

Park leży na terenie 21 gmin, w tym 12 w wojewódz-
twie mazowieckim: Ceranów, Sterdyń, Kosów Lacki, 
Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Korytnica, 
Sabnie, Repki oraz po części – Korczew. Zajmuje on 
obszar około 54,2 tys. ha, a wraz z otuliną 77 tys. ha.

Najbogatsze w parku są zbiorowiska roślinności wod-
nej, szuwarowej i bagiennej.

Występują tam rzadkie w Europie gatunki, takie jak fio-
łek wyniosły oraz wiciokrzew pomorski, oleśnik górski 
i storczyk kukawka. Wśród zwierząt największą grupę 
rzadkich gatunków stanowią ptaki gnieżdżące się na 
obszarach podmokłych i w dolinach rzecznych, w tym 
kulik wielki, rybitwa rzeczna, brodziec piskliwy i czapla 
siwa. W norach na nadrzecznych skarpach żyje zimoro-
dek i jaskółka brzegówka.
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Muzeum zbrojownia na zamku w liwie
stefana Batorego 2, 07-100 liw
www.liw-zamek.pl
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roDziNNa rozryWka i oDPoczyNek W kaMPiNosie? zaleDWie 20 kiloMetróW  
oD graNicy WarszaWy zNajDuje się Park rozryWki juliNek. PoŁożoNy jest  

Na skraju kaMPiNoskiego Parku NaroDoWego, Na tereNie DaWNej Bazy cyrkoWej.  
to taM PrzeszŁo 50 lat teMu PoWstaŁa PaństWoWa szkoŁa cyrkoWa, W której  

Na Wielką skalę szkoloNo cyrkoWcóW. Na jej PotrzeBy zBuDoWaNo  
taM NiezWykŁe BuDyNki i PoMieszczeNia, NP. BaseN Dla fok czy sŁoNiarNię. 

. . W  P o s z u k i W a N i u . .

. . p o l e c a . .
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j u l i N e k

. juliNek. Park rozryWki.. 
..z NiezWykŁą traDycją..  



I chociaż obecnie w Julinku nie szkoli się cyrkowców, 
to klimat miejsca został zachowany. Dziś z całą rodzi-
ną można wybrać się do niezwykłego Parku Rozrywki 
Julinek, w którym można się świetnie bawić, równo-
cześnie korzystając z uroków przyrody. 

Julinek: od czeGo zaczynamy zaBawĘ?
Dojazd do Julinka nie jest skomplikowany. Park Roz-
rywki Julinek położony jest w pobliżu tras S7 i A2, tuż 
obok Leszna, co oznacza łatwy dojazd z Warszawy, 
Modlina i Sochaczewa. Mieści się na powierzchni nie-
mal 30 hektarów i zdecydowanie jest w nim co robić 
przez cały dzień.

Zacznę od atrakcji, przy których świetnie będą się 
bawić i dzieci, i dorośli, na przykład park linowy czy  
słynny minigolf cyrkowy. Chociaż w minigolfa można 
pograć w różnych miejscach, to ten jest wyjątkowy. 
Składa się na niego 18 torów do gry, na których trze-
ba pokonać dzikie zwierzęta i stawić czoło klaunom. 
Zdecydowanie minigolf w Julinku to świetna zabawa 
dla całej rodziny!

Kolejna ciekawa atrakcja to Podniebny Cyrk, czyli naj-
większy na Mazowszu park linowy. Został podzielony 

na siedem różnych tras, z czego dwie są przeznaczo-
ne dla dzieci. Łącznie ma ponad kilometr długości, 
a żeby przejść wszystkie trasy, trzeba pokonać nie-
mal 140 przeszkód! 

aTrakcJe dla naJmłodszych
W Julinku atrakcji dla najmłodszych nie brakuje i zde-
cydowanie będą się tu dobrze bawić. Wspomniany 
Podniebny Cyrk to dopiero początek zabaw dla dzieci, 
a kolejnym faworytem jest Kraina Dmuchańców, która 
pochłania je bez reszty. Składa się na nią kilkanaście 
dmuchanych obiektów, które przeznaczone są rów-
nież dla starszych dzieci i nastolatków. Jest kolorowo 
i miękko, a z drugiej strony znajdziemy ściankę wspi-
naczkową i ekologiczny plac zabaw, który powstał na 
bazie drewna akacjowego. Tak jak wspomniałam na 
początku – w  Julinku nie sposób się nudzić!

W sezonie można liczyć na Cyrkową Strefę Animacji, 
w której gości zabawiają animatorzy. Warto wziąć 
szybką lekcję chodzenia na szczudłach czy żonglerki. 
A to nie koniec atrakcji!

 zaBawa dla całeJ rodziny!
Całodzienna wyprawa do parku rozrywki to również 
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wspaniała kuchnia. Możesz tu spróbować potraw 
kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej. Można 
również samemu przygotować obiad dla całej rodzi-
ny, przy okazji świetnie się bawiąc, bo znajduje się 
tam miejsce do samodzielnego grillowania. Po obie-
dzie można skorzystać z boisk do piłki nożnej, piłki 
siatkowej i badmintona. Zwłaszcza badminton nadaje 
się do rozgrywek międzypokoleniowych. 

Kolejną atrakcją jest Wesołe Miasteczko, do którego 
może wybrać się cała rodzina. Miasteczko położone 
jest niedaleko minigolfa i poza karuzelami oferuje 
również mocniejsze przeżycia dla dorosłych – Kolejkę 
górską Tornado. 

Pamiętajcie, że to miejsce z historią, unikatowe na 
ogólnopolską skalę.  Będąc w Julinku, koniecznie 
trzeba obejrzeć Wystawę Sztuki Cyrkowej. Są tu 
autentyczne rekwizyty, zdjęcia, które dokumentują 
historię polskiego cyrku od XIX wieku. Można też 

zobaczyć, jak sztuka cyrkowa rozwijała się w innych 
krajach. 

Park Rozrywki Julinek to jedyne miejsce w Polsce, 
w którym można poznać dziedzictwo polskiej sztuki 
cyrkowej, jednocześnie świetnie się bawiąc. To roz-
rywka dla całej rodziny, ale też świetny odpoczynek 
w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Poza 
powyższymi atrakcjami na Dużej Arenie można na 
żywo zobaczyć przedstawienia cyrkowe i teatralne, 
bańkowe pokazy oraz koncerty. Warto również wy-
pożyczyć rowery, sprzęt sportowy i wybrać się na od-
krywanie lasu.

  tekst: Ewelina Gac

Park rozrywki julinek
Julinek 1, 05-084 leszno k. warszawy
www.julinek.com.pl
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gostyNińsko-WŁocŁaWski Park krajoBrazoWy oBejMuje jeDeN  
z NajWiększych koMPleksóW leŚNych NiziNy MazoWieckiej. WyróżNia  

go zróżNicoWaNy krajoBraz z setkaMi jezior, PoDMokŁyMi i zaBagNioNyMi 
tereNaMi oraz BogatyM ŚWiateM zWierząt i roŚliN, W który czŁoWiek 

iNgeroWaŁ tylko W NieWielkiM stoPNiu.

  tekst  na podstawie przewodnika 
„Park i  kra jobrazowe województwa mazowieckiego”
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GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKI
PARK KRAJOBRAZOWY

z i e l o N e  M a z o W s z e

. gostyNińsko-WŁocŁaWski.. 
..Park krajoBrazoWy..  



Walory parku pozwala poznać system szlaków pie-
szych i rowerowych oraz ścieżek przyrodniczych. Nad 
brzegami krystalicznie czystych jezior można znaleźć 
pola namiotowe, kempingi i ośrodki jeździeckie, co czy-
ni z tych okolic jedno z najlepszych miejsc na wypoczy-
nek na łonie natury w północnej części województwa 
mazowieckiego. 

Jak zwiedzać Park, 
czyli Ścieżki Przyrodniczo-dydakTyczne
Na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajo-
brazowego utworzono kilka ścieżek przyrodniczo-dy-
daktycznych. Trzy z nich przebiegają przez teren Ma-
zowsza:

Lucień to 3-kilometrowa ścieżka przyrodniczo-le-
śna rozpoczynająca się we wsi Lucień. Trasa wiedzie 
wokół pobliskiego jeziora, a po drodze urządzonych 
zostało 7 przystanków. Ciekawostką jest fakt, że nad 
zbiornikiem znajduje się letnia rezydencja prezyden-
ta RP. 

Łąck to 5-kilometrowa ścieżka startująca przy izbie 
edukacji leśno-ekologicznej Nadleśnictwa Łąck (ul. Li-
powa 4). Na trasie wyznaczonych zostało 12 przystan-
ków, gdzie można zdobyć wiedzę na temat uprawy 
lasu, różnorodności gatunkowej drzew i wpływu dzia-
łalności człowieka na ekosystem. 

Długa, 27-kilometrowa ścieżka Lasy Łąckie – So-
czewka – Sendeń – Łąck przeznaczona jest głów-
nie dla osób zmotoryzowanych lub rowerzystów. 
Jej punktem początkowym jest Zbiornik Włocław-
ski, przy ujściu Skrwy. Na jej trasie wyznaczonych 
zostało 8 przystanków łączących jezioro Soczewka, 
olsy nad Skrwą, wieś Sendeń Duży, jezioro Sen-
deń, rezerwat Dąbrowa Łącka i jeziora: Łąckie Duże 
i Górskie. 

PozosTałe aTrakcJe 
W okolicach parku nie brakuje miejsc związanych z hi-
storią i kulturą regionu. Wart zwiedzenia jest Nowy 
Duninów nad Wisłą, gdzie znajdują się zabytkowy 
dworek i zameczek, a także historyczne cmentarze 
ewangelicko-augsburskie (Wola Brwileńska, Karo-
lewo, Krzywy Kotek – Mokre Niemieckie). W Łącku 
można zobaczyć pałacyk Fuhrmana będący letnią 
rezydencją marszałka Rydza-Śmigłego i późniejszą 
kwaterą generała Andersa. Z kolei Gostynin słynie 
z zamku z połowy XIV wieku, którego budowę zlecił 
książę mazowiecki Siemowit IV. Obecnie w gmachu 
mieści się hotel i restauracja.  

W Bierzewicach, na północ od Gostynina, znajduje się 
ośrodek jeździecki Victoria. Przejażdżki konne oferują 
także wybrane ośrodki agroturystyczne oraz stadnina 
koni Gai w Klusku.  
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Jeziora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego



Szukający wypoczynku na łonie natury powinni wziąć 
pod uwagę pobyt nad Jeziorem Białym. Do dyspozycji 
turystów są tam plaże, kempingi i pola namiotowe; 
bogata jest także oferta agroturystyczna. Na miejscu 
można wypożyczyć kajaki lub rowery wodne. 

Ciekawą alternatywą jest relaks nad Jeziorem Zdwor-
skim, wokół którego znajdują się pola namiotowe 
i kempingowe oraz ośrodki wypoczynkowe. Rodzinom 
z młodszymi dziećmi czas uprzyjemni wizyta w parku 
wodnym Koszelówka z dmuchanymi trampolinami. 

informacJe oGólne
Całkowita powierzchnia parku wynosi blisko 39 tys. 
hektarów, z czego 16,7 tys. hektarów leży na terenie 
mazowieckich gmin Nowy Duninów, Łąck i Gostynin. 

Charakterystycznym elementem krajobrazu parku są 
wydmy, bagna oraz dziesiątki jezior polodowcowych. 
Ponad połowę powierzchni zajmują bory sosnowe 
i mieszane.
Występuje tu ponad 180 rzadkich gatunków roślin, 
w tym widłak goździsty, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, 
naparstnica zwyczajna czy storczyk szerokolistny. 

Wśród zwierząt można wyróżnić jeża wschodniego, 
ryjówkę aksamitną i nietoperza oraz gatunki reintrodu-
kowane, w tym bobra europejskiego, rysia oraz sokoła 
wędrownego.

W parku żyje także bocian czarny, żuraw i orzeł bielik.
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Punkt informacji turystycznej
ul. zamkowa 31, 09-500 Gostynin
tel.: 24 236 45 00
recepcja@zamek-gostynin.pl
www.gostynin.pl

Jezioro Lucieńskie
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farMa iluzji WBreW NazWie, to Nie tylko Miejsce PeŁNe Magii, sztuczek i zŁuDzeń 
oPtyczNych. to róWNież Miejsce PeŁNe PrzygóD, zaBaWy, PlacóW zaBaW 

i eDukacji. Wizyta W Parku rozryWki farMa iluzji to gWaraNcja roDziNNie 
sPęDzoNego czasu, gDzie NieMalże każDy zNajDzie coŚ Dla sieBie!

. . r e a D y  f o r  B o a r D i N g . .

. . p o l e c a j ą . .
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. zaBaWa i czary.. 

..W farMie iluzji..  



Zacznijmy jednak od tego, że Farma Iluzji to miej-
sce, gdzie spędzicie cały dzień i w przeciwieństwie 
do wielu innych miejsc tego typu nie spędzicie tutaj 
większości czasu na staniu w kolejkach. Przyjecha-
liśmy tutaj w pewną upalną, wakacyjną niedzielę 
i najdłuższa kolejka, jaką widzieliśmy, była do… kasy! 
Można ją spokojnie ominąć, kupując po prostu bilet 
przez internet.

Do poszczególnych atrakcji kolejki są, ale w dużej 
mierze przyczyną są ograniczenia, jakie narzucają 
wymogi bezpieczeństwa, aniżeli tłumy odwiedzają-
cych. Oczywiście, jest tutaj sporo osób, ale byliśmy 
pozytywnie zaskoczeni faktem, że nie ma tłoku i ści-
sku. Co więcej, do wielu atrakcji, szczególnie karuzel, 
dzieciaki mogły od razu wchodzić na drugą turę i krę-
cić się bez końca ;)

Jak więc przygotować się do wizyty? Kupcie bilet onli-
ne, zobaczcie wcześniej, jakie są tu atrakcje, z których 
będziecie chcieli skorzystać, a na które Wasze dzieci 
są za małe lub za duże, i koniecznie zaplanujcie cały 
dzień na miejscu, aby nigdzie się nie śpieszyć. My 
byliśmy chwilę po otwarciu i zostaliśmy aż do same-
go końca, a nadal mamy poczucie, że trochę atrakcji 
przegapiliśmy. Jest to duży obszar i warto planować 

pobyt z mapą, aby sprawnie przechodzić pomiędzy 
poszczególnymi częściami.

warTo zoBaczyć
Niewątpliwie największą atrakcją i symbolem Farmy 
Iluzji jest Latająca Chata Tajemnic. Ten przechylony, 
pomalowany na żółto dom widać zaraz po wejściu, po 
prawej stronie. Co jest w nim niezwykłego? Nie dość, 
że jest pochylony, to można do niego wejść i poczuć, 
jak błędnik wariuje! Niby nic takiego, ale po chwili sta-
nia w takim domu można stracić komfort i stabiliza-
cję. Mimo że początkowo byliśmy trochę sceptycznie 
nastawieni, to po wizycie w Latającej Chacie Tajemnic 
polecamy każdemu to ciekawe doświadczenie. Aby 
uniknąć stania w kolejce, warto tutaj przyjść pod ko-
niec dnia.

Tuż obok Chaty jest najwięcej atrakcji i ekspozycji 
z iluzjami: Muzeum Iluzji, Meble Olbrzyma, Studia 
Nieskończoności czy zwracający uwagę tuż za wej-
ściem Lewitujący Kran.

Idąc dalej, można wejść do Zakręconego Domku, Sali 
Amesa, Przewróconego Pokoju, Labiryntu Luster czy 
Pałacu Cieni. Do tych miejsc można wchodzić razem, 
zabawa dla całej rodziny gwarantowana.
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dodaTkowe aTrakcJe
Jak już wspominaliśmy, Farma Iluzji to nie tylko złu-
dzenia optyczne, ale również przygody. I tak możecie 
tutaj zobaczyć mumie i poznać historię starożytnego 
Egiptu, zajrzeć do opuszczonej kopalni, odpocząć na 
plaży wśród piratów, poszukać smoków, zgubić się 
w labiryncie czy popłynąć tratwą.

A jeśli komuś nadal brakuje emocji i wrażeń, to znaj-
dzie je na kolejkach i różnych przejażdżkach. Chociaż 
nie ma co liczyć na mrożące krew w żyłach roller-
coastery rodem z Energylandii ;) Najszybsza i naj-
bardziej emocjonująca to Dragon 2.0, gdzie nie ma 
żadnych pętli do góry nogami, a jedynie jest szybsza 
jazda. Niemniej dla dzieciaków jest to świetna atrak-
cja!

Dzieci na pewno będą chciały spędzić dużo czasu na 
karuzelach, przejażdżce na konikach, pociągiem czy 
na dmuchańcach. Niektóre są już dla maluszków od 
90 cm, na wiele można wejść z rodzicem, więc nawet 
te najmniejsze dzieci będą miały zabawę. Jeśli jednak 
będą obawiać się jazdy na karuzeli, to w Farmie Iluzji 
przygotowana jest specjalna zagroda Króliczkowo, 
z bezpiecznymi zabawkami dla dzieci do lat 6. A jeśli 
to nadal nie to, to można pójść do wiejskiej zagrody 
i popatrzeć na prawdziwe zwierzątka.

Warto też dodać, że na miejscu jest również kryta 
sala zabaw z małpim gajem i dużym basenem z ku-
leczkami. Mało osób tu dociera, więc można spokoj-
nie odpocząć od hałasu i zgiełku.

Ważnymi punktami podczas pobytu są różne wystę-
py: pokazy iluzjonistów, balonowe show, czy… spo-
tkanie z Kicią Kocią. Zaraz za wejściem wystawiona 
jest tabliczka z godzinami pokazów danego dnia – 
warto je uwzględnić i tak zaplanować dzień, aby poja-
wić się o określonych godzinach przy scenie (poleca-
my być chwilę wcześniej, aby zająć miejsce siedzące).
Na koniec tej wyliczanki musimy wspomnieć o wod-
nych atrakcjach, co prawda były nieczynne podczas 
naszej wizyty, ale piszemy o tym, bo warto uwzględ-
nić stroje do kąpieli podczas pakowania (może bę-
dziecie mieć więcej szczęścia niż my!).

Zdecydowanie polecamy Wam Farmę Iluzji. Szeroki 
wachlarz atrakcji sprawi, że dzieci w różnym wieku 
znajdą tutaj coś dla siebie i nie będą chciały opusz-
czać Farmy, a przy tym i rodzice będą mieli dużo 
śmiechu i zabawy.

Park rozrywki i edukacji farma iluzji
mościska 9, 08-455 Trojanów
www.farmailuzji.pl
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W okresie wakacji na Farmie można spotkać popularną Kicię Kocię



gDy jeDNo z choPiNoWskich PreluDióW (a Może to BęDzie NokturN?) oBuDzi 
tęskNotę za NiezNaNyM, PrzestrzeNią i WolNoŚcią, Nie Ma WyjŚcia  

– trzeBa ruszać! Może WŁaŚNie Do kraiNy choPiNa? W okolice Puszczy 
kaMPiNoskiej – Do sochaczeWa, BrochoWa i żelazoWej Woli? Miejsc,  

które każDy WielBiciel Muzyki roMaNtyczNej PoWiNieN zoBaczyć chociaż 
raz W życiu...

  tekst :  Magdalena Walusiak
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sochaczew. uProwadzenie 
choPina i koleJki wąskoTorowe 
Czy Fryderyk Chopin bywał w Sochaczewie? Z pew-
nością przez to miasto przejeżdżał podczas swoich 
licznych podróży, ale raz zjawił się w tym miejscu 
w absolutnie wyjątkowych okolicznościach: został 
nieomal przemocą uprowadzony sprzed swoje-
go domu w Warszawie i dowieziony do Sochacze-
wa, by... zagrać koncert z udziałem generała Piotra 
Szembeka!

Był to oficer wyjątkowo wrażliwy na muzykę. Chopin 
opisał go w dość ciepłych słowach: „jest bardzo muzy-
kalny, gra dobrze na skrzypcach i jest zabity Paganini-
sta, a zatem do tej dobrej kasty muzykantów należy”.  
Generał najpierw grzecznie zaprosił popularnego na 
warszawskich salonach artystę na wspólny występ, 
a gdy do koncertu, z różnych przyczyn, nie doszło, 
krewki wojskowy wysłał po Chopina swojego adiutan-
ta z bryczką.

Koncert odbył się nieopodal ruin zamku książąt mazo-
wieckich, które – ze względu na ich walor historyczny 
i malowniczość – warto odwiedzić podczas pobytu 
w Sochaczewie. Kolejne ważne punkty na mapie atrak-
cji turystycznych to Muzeum Kolei Wąskotorowej przy  
stacji kolejowej (ponad 150 pojazdów szynowych!) 
oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą 

w dawnym budynku ratusza, skąd dowodzono obroną 
miasta w czasie kampanii wrześniowej.

Brochów. rodzinny koŚciół 
oBronny choPinów
To wyjątkowa świątynia z kilku powodów. Po pierwsze: 
właśnie tutaj przyszły kompozytor został ochrzczony 
w kwietniu 1810 r. Cztery lata wcześniej wzięli tutaj 
ślub jego rodzice, a najstarsza siostra, Ludwika, złożyła 
w nim przysięgę małżeńską w roku 1832. Była to więc 
świątynia wyjątkowa dla całej rodziny i prawdopodob-
nie Chopinowie odwiedzali ją przy okazji swoich przy-
jazdów do Żelazowej Woli.

Po drugie: nie trzeba eksperckiego oka, by zauważyć, 
że kościół jest nietypowy – bardziej przypomina zamek 
niż miejsce kultu! Stojąca nad brzegiem Bzury budowla 
to jedna z nielicznych bazylik obronnych w Polsce. Tę 
niezwykłą formę świątynia zawdzięcza Janowi Bro-
chowskiemu, który kazał postawić w swoim majątku 
kościół wzorowany na twierdzy. Strzegą go wysokie 
mury i trzy wieże niczym baszty – ze stanowiskami 
strzelniczymi, połączone od wewnątrz gankiem bie-
gnącym nad bocznymi nawami. Jest też źródło wody 
pitnej na wypadek oblężenia: studnia we wnętrzu bu-
dynku, w zakrystii. Całość otoczona murem ze strzel-
nicami i czterema bastionami pozwala dostać się na 
teren świątyni wyłącznie jedną małą furtą.
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Żelazowa Wola



Twórcą tej niezwykłej formy był Jan Baptysta 
z Wenecji zwany też Wenecjaninem, włoski archi-
tekt i budowniczy, który osiadł w Płocku i stworzył 
pracownię obsługującą praktycznie cały region. 
To właśnie jemu Warszawa zawdzięcza barbakan, 
płocka fara i katedra – renesansowy sznyt, a kole-
giata Zwiastowania NMP w Pułtusku – swoją pięk-
ną formę.

Co ciekawe, mury obronne nigdy na nic się kościołowi 
nie przydały, bo nie obce wojska okazały się jego naj-
większym wrogiem, lecz czas. Być może ocalił go od 
zapomnienia i całkowitej ruiny maleńki chłopiec, który 
został tu ochrzczony w 1810 roku, cztery lata po ślu-
bie rodziców. Na pewno to właśnie jemu, z okazji 200. 
rocznicy urodzin, kościół w Brochowie zawdzięcza 
obecny znakomity stan po renowacji w latach 2008-
-2010.

żelazowa wola. 
dom choPinów i cudowny oGród
Żelazowa Wola to zapewne najsłynniejsza spośród 
najmniejszych pod względem liczby mieszkańców 
(jest ich zaledwie kilkudziesięciu) miejscowości 
w Polsce, ale co roku odwiedzają ją tysiące gości 
z całego świata. Właśnie tutaj urodził się Fryderyk 
Chopin, tu spędził pierwsze miesiące życia, tutaj 

mama ochrzciła go z wody, zanim został zawieziony 
na oficjalną ceremonię do kościoła w Brochowie, i tu, 
każdego lata, odbywają się w soboty i niedziele reci-
tale Chopinowskie. 

Rodzice Fryderyka – szlachcianka Justyna Krzyża-
nowska, uboga krewna mieszkająca przy rodzinie, 
oraz Mikołaj Chopin, Francuz, który pracował u Skarb-
ków jako guwerner od 1802 roku – pobrali się w 1806 
roku i mieszkali w tej samej oficynie, która dziś udaje 
dworek i nosi nazwę „Dom Urodzenia Fryderyka Cho-
pina”. 

Dzisiejszy wygląd budynku nie odpowiada niezwykle 
skromnym warunkom, w których żyli państwo Chopi-
nowie. Zamiast podłogi mieli klepisko, nie było też gan-
ku kolumnowego, który dziś zadaje szyku i stylizuje bu-
dynek na dwór, nieistniejący w tym miejscu od ponad 
200 lat, ponieważ spłonął dwa lata po wyprowadzce 
Chopinów do Warszawy – w 1812 roku.

Obecnie oficyna to miejsce opowieści o dwóch zaprzy-
jaźnionych rodzinach mieszkających w Żelazowej Woli 
– Skarbkach i Chopinach, a zarazem o codzienności 
życia drobnej szlachty na mazowieckiej wsi. Kolejna 
historia dotyczy genialnego kompozytora, który uro-
dził się w tym miejscu. Pokój muzyczny z fortepianem, 
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świeżymi kwiatami i wizerunkiem artysty jest zara-
zem miejscem koncertów. To stąd wybrzmiewają od 
wiosny do jesieni Chopinowskie frazy, których można 
słuchać w pięknym zabytkowym parku otaczającym 
Muzeum.

Park i magiczny ogród, w którym nawet zimą zakwi-
tają specjalnie dobrane kwiaty, dopełniają opowieść 
o twórcy z Mazowsza, który przez połowę życia na 
obczyźnie wpisywał tęsknotę za tą krainą w swoją 
muzykę. Można ją usłyszeć podczas spacerów wśród 
starych dębów, klonów i wierzb, wędrując parkowymi 
alejkami z audioprzewodnikiem, lub podczas weeken-
dowych recitali.

Jak doTrzeć na mieJsce
 SAMOCHODEM – Z Warszawy można wybrać naj-

szybszą trasę przez A2 i być w Sochaczewie po 
niespełna godzinie jazdy, ale można zdecydować 
się na drogę przez Łomianki, między Wisłą a Pusz-
czą Kampinoską, a później przeciąć las i przez miej-
scowość Kampinos dojechać do Żelazowej Woli, 
później do Brochowa, a w drodze powrotnej od-
wiedzić zamek w Sochaczewie.

 ROWEREM – Pociągiem do Sochaczewa (Kolejami 
Mazowieckimi można przewieźć rower za darmo 
w przedziale dla podróżnych z większym baga-

żem), ze stacji do ruin zamku książąt mazowiec-
kich, potem do Brochowa (ok. 14 km), z Brochowa 
do Żelazowej Woli (ok. 10 km), z Żelazowej Woli na 
stację PKP w Sochaczewie (8 km).

 PIESZO –  Pociągiem do stacji PKP w Sochaczewie 
i autobusem linii nr 6 sprzed dworca do Żelazowej 
Woli. Jeśli trzeba zaczekać na autobus (w weeken-
dy kursują od 8 do 16 średnio co godzinę z małym 
haczykiem), warto odwiedzić Muzeum Kolei Wą-
skotorowej w Sochaczewie lub wybrać się na za-
mek, a do autobusu wsiąść na kolejnym przystanku 
przy Piłsudskiego lub 600-lecia. 

Dom urodzenia fryderyka chopina i Park w żelazowej Woli
żelazowa wola 15, 96-503 sochaczew

kościół św. rocha i św. jana chrzciciela
Brochów 70, 05-088 Brochów
www.brochow-parafia.pl

W okolicy warto odwiedzić:
europejskie centrum artystyczne im. f. chopina, które mieści 
się w sannickim Pałacu. 
znajduje się tam punkt informacji turystycznej 
ul. warszawska 142, 09-540 sanniki, 24 268 11 08,
www.ecasanniki.pl

Muzeum Kolei Wąskotorowej – Sochaczew
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Wiecie, że zaMek W liWie to NajMNiejszy zaMek Na MazoWszu? MiMo 
to to WŁaŚNie tutaj króloWa BoNa ukryŁa sWoje skarBy, PosPieszNie 

WyjeżDżając z Polski. jeŚli DoDać Do tego tajeMNicze lustro z legeNDy 
o PaNu tWarDoWskiM PrzechoWyWaNe W okolicy i MaloWNiczą DoliNę rzeki 

liWiec, okazuje się, że zaMek W liWie to ŚWietNa ProPozycja Na roDziNNą 
jeDNoDNioWą Wycieczkę z WarszaWy.

. . o u r  l i t t l e  a D v e N t u r e s . .

. . p o l e c a j ą . .
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. zaMek W liWie... 
..NajMNiejszy zaMek.. 

..Na MazoWszu..  



Liw to malutka miejscowość położona w malowniczej 
dolinie Liwca na wschodzie Mazowsza, ok. 70 km od 
Warszawy. Samochodem jedzie się tam niecałą go-
dzinę. Jest to więc dobra propozycja na krótką, jedno-
dniową wycieczkę z Warszawy. Zamek usytuowany 
jest na obrzeżach Liwu, tuż nad rzeką. Co ciekawe, za 
czasów panowania na nim królowej Bony, tuż za zam-
kiem przebiegała granica polsko-litewska. Była to więc 
wschodnia granica Polski.

czy zamek w liwie JesT ciekawy dla dzieci?
Wychodzimy z założenia, że dzieci można zaintereso-
wać każdą rzeczą, niezależnie od poziomu skompliko-
wania. Trzeba tylko umieć im o tym opowiedzieć. Fajnie 
jest po prostu pokazywać dzieciom świat, a nie dzielić 
go na rzeczy dla dzieci i dla dorosłych.

Tak też jest z zamkiem w Liwie. Czy mury zamkowe 
mogą być ciekawe dla dzieci, nawet jeśli chwilowo nie 
można wejść na wieżę ani na rycerskie ekspozycje? 
Pewnie, że tak! Mania i Jasio dowiedzieli się na przy-
kład, że ten najmniejszy zamek na całym Mazowszu 
został zbudowany bardzo, bardzo dawno temu (w XVI 
wieku przez księcia mazowieckiego), że słynna królowa 
Bona ukryła gdzieś w nim swoje skarby, których do tej 
pory nie znaleziono. A jeśli ktokolwiek będzie chciał je 
znaleźć, musi się mieć na baczności, bo skarbów strze-
że diabeł. No i że jeśli na zamek przyjdzie się przy pełni 

Księżyca, będzie można zobaczyć ducha Żółtej Damy, 
którą mąż niesłusznie oskarżył o kradzież klejnotów.

zamek w liwie – aTrakcJe w okolicy
Jadąc na jednodniową wycieczkę z Warszawy na za-
mek w Liwie, warto zatrzymać się na chwilę w okolicy. 
Dobrym pomysłem jest krótki spływ kajakowy. Firm 
organizujących tego typu wycieczki w dolinie Liwca jest 
całkiem sporo – wystarczy wpisać w wyszukiwarkę 
„kajaki Liwiec”.

A jeśli na kajaki nie macie ochoty, koniecznie wybierz-
cie się do oddalonego o kilka kilometrów Węgrowa, by 
przejrzeć się w magicznym lustrze mistrza Jana Twar-
dowskiego. Wdrapcie się też na Sowią Górę, skąd roz-
pościera się przepiękny widok na dolinę Liwca. 

leGenda o Panu Twardowskim  
– maGiczne lusTro w Bazylice w wĘGrowie
Zapewne każdy zna legendę o Panu Twardowskim, 
słynnym czarnoksiężniku, który przechytrzył diabła i po 
zaprzedaniu mu duszy uciekł z karczmy Rzym na Księ-
życ na kogucie. Z Panem Twardowskim, a w zasadzie 
jego magicznym lustrem z charakterystycznym pęk-
nięciem, które znajduje się w zakrystii bazyliki mniej-
szej w Węgrowie, związane są co najmniej 2 miejscowe 
legendy – opowiedział je nam miejscowy przewodnik, 
pan Grzegorz.
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zyGmunT auGusT TĘskni za Basią
Pierwsza z nich to historia królewska. Zygmunt Au-
gust, rozpaczając po śmierci swojej ukochanej Basi 
(Barbary Radziwiłłówny), zgłasza się na seans spiry-
tystyczny do czarnoksiężnika Jana Twardowskiego. 
Kiedy mistrzowi udaje się wywołać ducha zmarłej 
żony, król dostrzega ją w magicznym lustrze przy-
niesionym przez Twardowskiego. Król, zachwycony 
widokiem, rzuca się na obraz Basi w lustrze. Tak bar-
dzo mocno je ściska, że ono pęka… Dzisiaj już wie-
my, że prawdopodobnie była to zwykła „ustawka” 
dworzan Augusta, a w rolę zmarłej Basi wcieliła się 
Barbara Giżanka, bardzo podobna do Radziwiłłówny.

naPoleon widzi swoJą klĘskĘ Pod moskwą
Druga legenda związana jest z Napoleonem Bonapar-
te, który szedł przez Węgrów na Moskwę. A ponieważ 
słyszał o magicznej mocy lustra, postanowił się w nim 
przejrzeć. Podobno, kiedy zobaczył w nim nie tylko 
swoją klęskę pod Moskwą, ale także śmierć na Wyspie 
św. Heleny, cesarz tak się zdenerwował, że upuścił lu-
stro, które rozpadło się na trzy części.

A jak lustro Twardowskiego znalazło się w ogóle 
w Węgrowie? Tuż przed śmiercią potężny czarnoksięż-
nik przekazał je rodzinie Krasińskich, do której należał 
biskup Krasiński. Biskup postanowił umieścić lustro 
w kościele w Węgrowie, by tam zostało pozbawione 
swoich czarodziejskich mocy. Do dzisiaj na ramie lustra 
można przeczytać wyryty napis: „Bawił się tym lustrem 

Twardowski, magiczne sztuki czyniąc, teraz narzędzie 
zabawy przeznaczone jest na służbę Bogu”.

Czy tak się stało? Nie wiadomo. Podobno każdego, 
kto choć raz przejrzy się w lustrze, prędzej czy później 
dopadnie pech. My na wszelki wypadek nie próbowa-
liśmy.

sowia Góra 
– naJlePszy PunkT widokowy na dolinĘ liwca
Z zamku w Liwie warto przejechać samochodem lub 
rowerem (to tylko 7 km) na malowniczy punkt widoko-
wy – Sowią Górę. Roztacza się z stamtąd fantastyczny 
widok na dolinę rzeki Liwiec i pogranicze Mazowsza 
i Podlasia. Jest to też dobry punkt obserwacyjny, by 
podpatrywać dzikie ptaki i zwierzęta. Dodatkowo jest 
tam miejsce do piknikowania (wiata i ławki), kilka drew-
nianych zgadywanek dla dzieci. Doskonały pomysł na 
zakończenie wycieczki.

PoDróże

Punkt informacji turystycznej
ul. Gdańska 2, 07-100 węgrów
tel.: 25 792 35 66
pit@wegrow.com.pl, www.wegrow.com.pl

Muzeum zbrojownia na zamku w liwie
liw, ul. s. Batorego 2, 07-100 węgrów
tel.: 25 792 57 17
zbrojownia@liw-zamek.pl
liw-zamek.pl
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Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym, uprawniającym do 
 wszystkimi pociągami Kolei 

Mazowieckich 
, z wyjątkiem pociągu ,,Słoneczny”, na obszarze ograniczonym 

stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, 
Szulborze Wielkie, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, 
Drzewica.

Bilet Turysty posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty 
wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Do biletu wydawany 
jest karnet, na którym należy dokonać legalizacji rozpoczęcia 
podróży każdego z trzech dni ważności biletu. 

Z oferty Bilet Turysty skorzystasz od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. 

nieograniczonej liczby przejazdów
przez 3 dowolnie wybrane dni w terminie ważności 

biletu

www.turysta.mazowieckie.com.pl
Call Center (24h/dobę):  22 364 44 44 
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Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
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nieograniczonej liczby przejazdów
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