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Ferie w Warszawie
wyprawa 1 #aktywne ferie

naMazowszu

Gigantyczne konstrukcje z klocków Lego, unikalne szopki krakowskie i pokazy w planetarium – to tylko 
wybrane atrakcje, które czekają na rodziny spędzające ferie w Warszawie. Na duże emocje liczyć mogą 
także wszyscy, którzy chcieliby wybrać się w wirtualną podróż po wszechświecie lub spotkać się oko w 
oko z pająkami i skorpionami. 

 Tegoroczne ferie zimowe to wiele ciekawych ekspozycji, pokazów i wydarzeń. W Galerii Mokotów warto 
obejrzeć wystawę budowli z klocków Lego. Jest to jedna z największych prezentacji tego typu w Polsce. 

Zwiedzający zobaczą m.in. postaci inspirowane bajkami Disneya, pomnik wykuty w skałach Góry Rushmore 
(przedstawiający wizerunki czterech prezydentów USA), 2,5-metrową Krzywą Wieżę z Pizy (zbudowaną 
z ponad 200 tysięcy klocków!) czy paryski Luwr – jedno z największych i najbardziej znanych muzeów 
na świecie. Wyjątkową atrakcją jest pojazd inspirowany Sokołem Millennium, czyli kultowym statkiem 
kosmicznym z sagi Star Wars, skonstruowany z 1,2 miliona klocków. Ma ponad 7 metrów długości i 4 metry 
szerokości!  Długie godziny można spędzić w strefie zabaw o powierzchni ponad 400 m2 z przestrzenią dla 
najmłodszych oraz niezliczoną liczbą atrakcji i inspiracji do tworzenia własnych konstrukcji. Wystawa czynna 
jest codziennie (poniedziałek-sobota: 10:00-22:00, niedziela: 10:00-20:00). 
Szczegóły i informacje na temat biletów na stronie: 
https://wystawaklockow.pl/warszawa/

 W Pałacu pod Blachą przy Zamku Królewskim w Warszawie zobaczyć można 50 niezwykle fantazyjnych 
i kunsztownie wykonanych szopek krakowskich. Prezentowane dzieła pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Krakowa, z kolekcji rodziny Markowskich – znanych twórców szopek. Niektóre z nich mają niezwykle oryginalną 
formę – na przykład umieszczone są na herbacianej łyżeczce czy w krakowskim obwarzanku. W bajecznej 
scenerii krakowskich szopek – prócz postaci biblijnych – nie zabrakło oczywiście smoka wawelskiego, 
lajkonika, Pana Twardowskiego oraz postaci związanych z historią Polski. Wystawa prezentowana jest tylko 
do 2 lutego 2022 roku! 
Informacje na temat biletów na stronie: https://bilety.zamek-krolewski.pl/

 Kolejną ciekawą propozycją spędzenia czasu w Warszawie jest wizyta w Muzeum Nowa Praga, 
mieszczącym się przy ul. Jagiellońskiej 82A, gdzie eksponowana jest wystawa poświęcona historii 
załogowych lotów kosmicznych (codziennie w godz. 9:00-20:00, https://www.cosmosdiscovery.pl/
kopie-o-wystawie). Powstała ona we współpracy z amerykańską agencją NASA oraz muzeum i centrum 
edukacyjnym Cosmosphere. Wystawa to setki oryginalnych eksponatów z USA i Rosji, które znajdowały 
się w kosmosie oraz unikalna kolekcja skafandrów i autentycznych modeli statków kosmicznych, promów 
i rakiet. Dodatkową atrakcją są symulatory wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym można poczuć się jak 
podczas wyprawy po wszechświecie.

 W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie prezentowana jest wystawa pająków i skorpionów, wzbogacona 
filmami i planszami 3D o tematyce przyrodniczej. Ekspozycja czynna jest codziennie, a w weekendy 
prowadzone są dodatkowo ciekawe lekcje biologii, podczas których można posłuchać różnych historii 
i ciekawostek, a śmiałkowie mogą potrzymać pająka w dłoni. Szczegóły i informacje na temat biletów można 
odnaleźć na stronie: https://www.wystawapajakow.pl/kup-bilet/. 
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 Miejscem, które cieszy się wyjątkową popularnością przez okrągły rok, jest Centrum Nauki Kopernik, 
a zwłaszcza Planetarium, gdzie organizowane są seanse dla różnych grup wiekowych. W czasie ferii będzie 
można wziąć udział w muzycznych show „Chaos i harmonia” i „Abba pod gwiazdami” oraz pokazach takich 
jak „Polaris”, „Klimat – gorący temat” czy „Halo ziemia”. 
Bilety na wszystkie pokazy najlepiej zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie: 
https://www.kopernik.org.pl/planetarium.

 Zimą do nowej siedziby zaprasza Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek.
Muzeum, które zostało nagrodzone przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną certyfikatem 
„Najlepszy produkt turystyczny na Mazowszu 2021”, funkcjonuje w dwóch oddalonych od siebie o 300 
metrów oddziałach na warszawskiej starówce (Podwale 15 i Krzywe Koło 2/4). W pierwszej lokalizacji 
obejrzeć można wystawę ze 150 w pełni wyposażonymi klasycznymi domami dla lalek, a także sklepem, 
szkołą, szpitalem, zakładem fryzjerskim i innymi punktami usługowymi w miniaturowej skali, a w drugiej – 
zabawki z II połowy XX wieku. 
Muzeum czynne jest codziennie w godz. 11-19. Szczegóły i informacje o biletach na stronie: https://www.
muzeumdomkow.pl

 W ferie pozostają czynne teatry dla dzieci. W praskim Teatrze Baj (ul. Jagiellońska 28; https://teatrbaj.pl/) 
zobaczymy m.in. „Pinokia” i „Dziadka do orzechów”, a w zlokalizowanym w Pałacu Kultury i Nauki Teatrze 
Lalka – przedstawienia takie jak „Śpiącą królewna” i „Tymoteusz Rymcimci”. Z kolei w Teatrze Guliwer 
(ul. Różana 16) będzie wystawiany m.in. premierowy spektakl familijny „Królestwo”. 

> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Informacja turystyczna: 
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, Warszawa (wejście od ulicy Emilii Plater)
tel. 503 033 720
poniedziałek-niedziela 9.00-18.00

Centrum Praskie Koneser
pl. Konesera 2, Warszawa
tel.  503 033 720
poniedziałek-niedziela 10.00-18.00

https://www.kopernik.org.pl/planetarium
https://www.muzeumdomkow.pl
https://www.muzeumdomkow.pl
https://teatrbaj.pl/
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Zimowe ferie to dobry czas odkrycia południowej części województwa mazowieckiego. W jeden dzień – 
obok zamku w Szydłowcu – odkryjemy kameralną Przysuchę, gdzie mieści się zabytkowy dwór, w którym 
urządzone jest Muzeum im. Oskara Kolberga oraz Skansen Wsi Radomskiej – jedną z największych 
atrakcji regionu.

Szydłowiec

Dzień rozpoczynamy od wizyty w Szydłowcu. W zachodniej części miasta, nad rozlewiskiem rzeczki 
Korzeniówka, wznosi się reprezentacyjna rezydencja magnacka. Renesansowy zamek z szydłowieckiego 
piaskowca powstał na sztucznie usypanej wyspie. Budowę w miejscu dawnego rycerskiego zamku 
obronnego rozpoczął w XV w. marszałek dworu Królestwa Polskiego Stanisław Szydłowiecki, a jednym 
z pierwszych mieszkańców zamku był jego syn Krzysztof Szydłowiecki, wielki kanclerz koronny, XVI-wieczny 
humanista, miłośnik sztuki i mecenas artystów. Obecnie w budynku działa Szydłowieckie Centrum Kultury 
„Zamek” oraz Pracownia Historii Szydłowca, w której prezentowane są pamiątki opowiadające o bogatej 
przeszłości prawie 600-letniego miasta oraz oryginalne w skali całego kraju Muzeum Instrumentów 
Ludowych z kolekcją instrumentów i narzędzi muzycznych z XIX i XX wieku oraz historią kapel z całego 
kraju. Pałac otoczony jest parkiem ze starym drzewostanem rozciągający się nad okalającą zamek fosą. 
Wizytę w miejscowości można zakończyć w Herbaciarni Faktoria (ul. Iłżecka 1), gdzie serwowane są herbaty 
z całego świata, kawy, ciasta i desery.  

Po przedpołudniu w Szydłowcu udajemy się do Przysuchy, do której możemy dotrzeć korzystając z usług 
przewoźnika Dolbus (szczegóły: www.dolbus.pl). 

Przysucha

Przysucha to niewielka miejscowość, która najbardziej znana jest dzięki Muzeum im. Oskara Kolberga 
(al. Jana Pawła II nr 11; poniedziałek-piątek: godz. 8-15, sobota-niedziela: godz. 10-15, www.muzeum-
radom.pl). Patronem placówki jest XIX-wieczny etnograf, folklorysta i kompozytor, który urodził się 
w Przysusze. W Muzeum zobaczyć można jego rękopisy, pierwodruki książek i kompozycji muzycznych, 
zachowane wizerunki Kolberga oraz fotografie i reprodukcje materiałów biograficznych. Siedzibą muzeum 
jest zabytkowy dwór wzniesiony przez rodzinę Dembińskich herbu Nieczuja w drugiej połowie XIX w. 
Z dawnego wyposażenia zachowały się ozdobne detale architektury wnętrz, drewniane gzymsy oraz framugi 
drzwi i okien, dwa piece kaflowe i żeliwny kominek. Salon urządzono kopiami mebli w stylu biedermeier 
oraz oryginalnymi sprzętami z epoki. W aranżowanych wnętrzach salonu i gabinetu można podziwiać XIX-
wieczne malarstwo o tematyce wiejskiej i motywach ludowych, a także XIX-wieczną porcelanę, srebra, szkło 
i bibeloty. Ciekawą część zbiorów stanowią kopie dokumentów rękopiśmiennych i archiwaliów związanych 
z Przysuchą. 

Na obiad w Przysusze można wybrać się do bistro Pyszne Jadło (ul. 11 listopad 15), które serwuje potrawy 
kuchni polskiej w przystępnych cenach. 

Ostatnim przystankiem na naszej trasie jest Muzeum Wsi Radomskiej. 
Z Przysuchy do Radomia możemy dostać się busem przewoźnika Zamaria (szczegóły: http://zamaria-
przysucha.pl/index.php/rozklad-jazdy.html). Do skansenu kursują autobusy linii nr 14 (z dworca PKP i PKS; 
jedynie w dni powszednie). 

www.dolbus.pl
www.muzeum-radom.pl
www.muzeum-radom.pl
http://zamaria-przysucha.pl/index.php/rozklad-jazdy.html
http://zamaria-przysucha.pl/index.php/rozklad-jazdy.html
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Radom

Muzeum Wsi Radomskiej (poniedziałek-piątek: godz. 9:00-15:30, sobota-niedziela: 10:00-15:00; informacje 
na temat biletów: https://www.muzeum-radom.pl/kontakt/kontakt/957) to jedno z najciekawszych tego 
typu miejsc w Polsce.  Cały skansen przypomina małą wioskę, na terenie której zgromadzono przykłady 
architektury wiejskiej z obszaru całego województwa mazowieckiego. Do najciekawszych obiektów 
należą m.in. XVIII-wieczny dworek i zabytkowy drewniany kościół, największy w Polsce zespół wiatraków, 
wodne młyny i chłopskie zagrody z Jastrzębi, Kłonówka i Chomentowa. Łącznie jest to 80 przykładów 
dawnego budownictwa wiejskiego, a także ponad 16 tys. pojazdów, maszyn rolniczych, uli, barci i narzędzi 
pszczelarskich, tkanin oraz sztuki ludowej. W jednej ze stodół są też żywe kozy, owce, kury i indyki.
W wybrane dni można delektować się smakołykami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich 
z regionu, a także obejrzeć i kupić rękodzieło oraz ekologiczne produkty spożywcze. 

https://www.muzeum-radom.pl/kontakt/kontakt/957


Okolice Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego dla Aktywnych
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Kolejny dzień ferii to propozycja dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku. Korzystając 
ze sprzyjającej pogody zwiedzimy fragment Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz dwór w 
Radziejowicach, a dzień zakończymy w parku wodnym Suntago, który jest jedną z największych atrakcji 
turystycznych na Mazowszu. 

  Przed południem ruszamy do Bolimowskiego Parku Krajobrazowym. Położony jest on pomiędzy 
Żyrardowem a Skierniewicami i obejmuje dawne tereny puszczy w korycie rzeki Rawki. Do parku można 
dotrzeć ze wsi Sucha Żyrardowska (do której dojeżdżają pociągi Kolei Mazowieckich kursujące na linii 
Warszawa – Skierniewice). Kierując się ul. Partyzantów, a następnie ul. Kościelną, docieramy do punktu 
startu Szlaku żyrardowskiego. Jego przebycie to szansa na zapoznanie się z roślinnością torfowisk i łąk 
parku, które opisują tablice na kolejnych przystankach trasy. Na pokonanie 10-kilometrowej pętli trzeba 
poświęcić ok. 4-5 godzin. Z Bolimowskiego Parku Krajobrazowego prowadzi także pieszy szlak turystyczny 
oznakowany kolorem zielonym, wiodący do Radziejowic. Pamiętajcie o ciepłym stroju i termosie z herbatą!

  Kolejną atrakcją dnia jest wizyta w dworze w Radziejowicach (obecnie jest to Dom Pracy Twórczej) 
z połowy XVII wieku, gdzie gościło wiele słynnych postaci, w tym królowie Zygmunt III Waza, Władysław 
IV i Jan III Sobieski. Budynek otacza zabytkowy park z kolekcją rzeźb, instalacji i popiersi przedstawiających 
najwybitniejsze osobostości polskiej kultury, m.in. Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszkę, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Kazimierza Dejmka oraz, oczywiście, Jerzego Waldorffa – gospodarza miejsca, w którym 
gościło tak wielu przedstawicieli świata sztuki. Znajdują się tu m.in. dzieła dłuta Xawerego Dunikowskiego, 
Alfonsa Karnego, Gustawa Zemły, Maksymiliana Biskupskiego czy Ludwiki Nitschowej. W pałacu działa 
Jadalnia Pałacowa – restauracja serwująca dania inspirowane kuchnią kresów wschodnich oraz smakami 
kuchni staropolskiej. 

  Po obiedzie udajemy się do Suntago, największego zadaszonego parku wodnego w Europie, który w 2021 
roku został wyróżniony tytułem Najlepszego Produktu Turystycznego województwa mazowieckiego. 
Rodziny szukające relaksu przyciąga do Suntago nie tyko tropikalna sceneria (palmy i kwiaty) oraz wysokie 
temperatury, a także 5,5 tys. m2 basenów rodzinnych i pływackich, 75 tys. m2 wodnych atrakcji, strefy 
relaksu z saunami, grota ze śniegiem i grota solna, seanse z saunamistrzem, kąpiele lecznicze z jonami 
magnezu, wapnia, potasu oraz leżaki do odpoczynku. Do dyspozycji gości jest też kilka restauracji i barów. 
W okolicach aquaparku znajduje się Suntago Village z wyposażonymi w pełni bungalowami. W Suntago 
można zrealizować Polski Bon Turystyczny. Do parku wodnego z Żyrardowa i Warszawy można dostać się 
dedykowanym autobusem. 



W stronę Królewskich Źródeł
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Jedną z najciekawszych części województwa mazowieckiego są wciąż nieodkryte okolice Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego. W trakcie jednodniowej wyprawy po regionie poznamy atrakcje miejscowości 
Kozienice, dotrzemy do Królewskich Źródeł, gdzie na polowania wybierał się król Władysław Jagiełło, 
a z punktu widokowego Kępeczki obejrzymy dolinę Wisły.

  Do Kozienic można dostać się korzystając z usług m.in. przewoźnika Zanbus (trasa: Pionki – Kozienice – 
Warszawa; szczegóły: zanbus.pl).
 

  Wizytówką miejscowości, w której rezydencję miał król Stanisław August Poniatowski, jest odbudowany 
po II wojnie światowej pałac, w którym obecnie urzędują władze miejskie. 
W oficynie pałacowej swoją siedzibę ma Muzeum Regionalne (wtorek-niedziela: 11:00-17:00, wstęp wolny; 
https://www.muzeum-kozienice.pl/), w który można obejrzeć wystawę sztuki ludowej oraz kolekcję barci 
i uli.

W sąsiedztwie zobaczymy kolumnę Zygmunta I Starego, cmentarz rodziny Dehnów oraz park nawiązujący 
do dawnego stylu angielskiego, w którym znajduje się cykl rzeźb historycznych i rekonstrukcja fragmentu 
mostu łyżwowego. 

Spacerując najbardziej reprezentatywną ulicą miasta – aleją 1 Maja – można z kolei obejrzeć wystawę 
plenerową z zdjęciami i opisami ważnych obiektów związanych z pobytem w Kozienicach Grupy Legionów. 

  Kozienice leżą na skraju Kozienickiego Parku Krajobrazowego, położonego na terenie dawnej Puszczy 
Radomskiej. Krajobraz parku, na który w większości składają się lasy, urozmaicają doliny Radomki 
i Zagożdżonki oraz wzniesienia wydmowe i bagna. Wyjątkową popularnością wśród odwiedzających park 
cieszy się ścieżka prowadząca do Królewskich Źródeł, gdzie na polowania wybierał się Władysław Jagiełło. 

  Aby odnaleźć legendarny królewski wodopój, w pierwszej kolejności należy dotrzeć do mostu w Kajzerówce 
(znajdującego 3,5 km od Kozieniec), gdzie przyjezdni mają do dyspozycji parking i polanę rekreacyjną. W tym 
miejscu zaczyna się właściwa ścieżka do źródła (3 km), ktora wiedzie przez rozlewiska rzeki Zagożdżonki, 
częściowo po drewnianym pomoście. Na jej pokonanie należy przeznaczyć 1,5-2 godziny. 

  Po powrocie do Kozienic możemy wybrać się na obiad do bistro Sami swoi (ul. Radomska 18), które serwuje 
dania kuchni polskiej w przystępnych cenach. 

  Ostatni punkt wycieczki – punkt widokowy Kępeczki – znajduje się ok. 8 km od centrum miasta w kierunku 
wschodnim. Jest to najlepsze miejsce, z którego można podziwiać dziki odcinek Wisły. Na tym obszarze 
został zachowany naturalny, roztokowy charakter rzeki z wysepkami, starorzeczami i kanałami bocznymi. 
Wyspy występują tam w zróżnicowanej formie i różnych stadiach sukcesji: od piaszczystych łach po wyspy 
pokryte roślinnością zielną i zaroślami wierzbowo-topolowymi. Punkt widokowy Kępeczki to również 
doskonałe miejsce do obserwacji ptaków.

> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Punkt Informacji Turystycznej w Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach
ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50

zanbus.pl
https://www.muzeum-kozienice.pl/


Chojnowski Park Krajobrazowy, 
Konstancin-Jeziorna, Powsin
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Spacer szlakiem zabytków architektury skrajem Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, wizyta w ogrodzie 
botanicznym i pobyt w Nibylandii – oto wybrane atrakcje czekające nas podczas jednodniowej wycieczki 
w okolice Konstancina-Jeziorny i warszawskiego Powsina.

Dzień rozpoczynamy od wizyty w Konstancinie-Jeziornie. Z Warszawy dojedziemy tu autobusami miejskimi nr 
251 i 710. Miejscowość leży na granicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Na jego obrzeżach zachowały 
się zabytkowe dworki i wille oraz wojenne cmentarze, do których można dotrzeć korzystając z jednego ze 
szlaków turystycznych. 

Granicę parku można przejść wybierając się na spacer Szlakiem Zabytków Architektury wokół Konstancina-
Jeziorny. Jest to pętla oznakowana kolorem czarnym, która rozpoczyna się w centrum miasta i wiedzie przez 
Skolimów, Rzeczkę Małą i obrzeża Lasów Słomczyńskich. Łącznie do pokonania jest 9 km, co powinno zająć 
ok. 4 godzin. 

Konstancin-Jeziorna to jedyne w województwie mazowieckim uzdrowisko. W miejskim Parku Zdrojowym 
można odnaleźć ścieżki i pomosty spacerowe, plac zabaw, boisko do siatkówki i tężnię, a w domu kultury 
Hugonówka obejrzeć wystawę multimedialną, pamiątki, zdjęcia i inne archiwalia związane z historią regionu. 
Wizytówką miasta są domy z początku XX wieku zaprojektowane przez czołowych polskich architektów. 
Koniecznie trzeba zobaczyć wille Jutrzenka i Ustronie!

Przed południem (np. autobusem linii 139) udajemy się do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. To wyjątkowe 
miejsce dla wszystkich miłośników przyrody z arboretum i rozarium. Na terenie ogrodu działa także klimatyczne 
Botanica Cafe & Bistro, gdzie można zjeść drugie śniadanie. Informacje na temat godzin otwarcia i cen biletów 
można znaleźć na stronie: https://ogrod-powsin.pl/godziny-otwarcia-i-cennik-biletow/.  

W tym roku największą atrakcją Ogrodu Botanicznego jest Ogród Świateł. 10-hektarowy fragment ogrodu 
zaaranżowany został na kształt bajkowej Nibylandii, gdzie świetlne dekoracje nawiązują do przygód Piotrusia 
Pana, Dzwoneczka, Wendy i jej braci oraz Kapitana Haka i jego załogi. Na zwiedzających czeka 30 instalacji 
świetlnych oraz wiele atrakcji, na przykład choinka multimedialna stworzona z 30 000 świateł LED. W ogrodzie 
odbywają się taże pokazy laserowe wraz z pełną oprawą dźwiękową oraz mappingi. Najmłodsi mogą wziąć 
udział w grze terenowej oraz zapozować do zdjęć w specjalnych strefach rozmieszczonych na terenie całej 
wystawy. Informacje na temat godzin otwarcia oraz cen biletów do Ogrodu Świateł można odnaleźć na stronie: 
https://piotruspan.ogrodswiatel.pl/cennik/. 

Na koniec dnia wstąpimy do Parku Kultury w Powsinie, który wyznacza południową granicę Warszawy. 
Wschodnia część terenu pełni głownie funkcje rekreacyjno-sportowe i to tam znajduje się większość atrakcji 
dla miłośników aktywnego wypoczynku, w tym pawilon sportowy z siłownią, sauną, kręgielnią i kortami 
tenisowymi. Część zachodnia ma charakter głównie leśny – wśród drzew rosnących na terenie parku zachowało 
się dużo starodrzewu, czyli drzew liczących ponad 100 lat. Najbardziej znanym z nich jest dąb szypułkowy 
Hetman – obecnie pomnik przyrody. 

https://ogrod-powsin.pl/godziny-otwarcia-i-cennik-biletow/
https://piotruspan.ogrodswiatel.pl/cennik/


Spacerując po południowej części parku, tuż nad brzegiem skarpy, warto zwrócić uwagę na zachowane 
w doskonałym stanie pozostałości okopów i rowów łącznikowych – pamiątki z czasów II wojny światowej.

Przez teren Parku Kultury przebiegają fragmenty szlaków turystycznych PTTK – zielonego i czerwonego. 
Przekraczają one granicę Parku na skrzyżowaniu ul. Maślaków i Muchomora w okolicy polany ogniskowej. Na 
początku trasa obu szlaków jest wspólna, a następnie czerwony prowadzi na wschód przez tereny rekreacyjno-
sportowe parku, a zielonym, skręcając w ul. Trufli, można dotrzeć do Ogrodu Botanicznego PAN.

O ile dopisze zimowa aura, w czasie ferii park można przemierzyć na nartach biegowych lub sankach. 
W pawilonie rekreacyjno-sportowym przy kortach tenisowych w sezonie zimowym czynna jest wypożyczalnia 
sprzętu sportowego (narty, sanki oraz czołówki pozwalające na zwiedzanie po zmroku).

Chojnowski Park Krajobrazowy, 
Konstancin-Jeziorna, Powsin

wyprawa 5 #aktywne ferie
naMazowszu



Sierpc i Płock
wyprawa 6 #aktywne ferie

naMazowszu

Nadszedł czas na poznanie zachodniej części województwa mazowieckiego. W ciągu jednego dnia 
zwiedzimy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz poznamy największe atrakcje Płocka. 

  Przedpołudnie rozpoczynamy od wizyty w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (ul. Gabriela Narutowicza 
64; poniedziałek: 10.00 - 14.00, wtorek - niedziela: 09.00 - 15.00; https://mwmskansen.pl), gdzie na 
zwiedzających czeka skansen z odtworzoną mazowiecką wsią, tzw. rzędówką (z zagrodami w rzędach po 
jednej stronie drogi) z II połowy XIX wieku. Składa się na nią 10 zagród prezentujących różne pod względem 
zamożności typy gospodarstw wiejskich, a także kościół, dworek, karczma i kuźnia. Otoczenie budynków to 
ogrody, pola, sady oraz pasieki, a we wnętrzach chałup można zobaczyć autentyczny wystrój domostw, które 
różnią się w zależności od zawodów ich mieszkańców. W jednej z izb mieści się zakład szewski, w kolejnej 
wiejska szkoła z początku XX wieku. Na terenie muzeum żyje wiele zwierząt gospodarskich: po podwórkach 
biegają kury, kaczki i perliczki, a w zagrodach żyją krowy i kozy. Spacerując po wsi muzealnej napotykamy 
również przydrożne krzyże i kapliczki. 

  Ciekawą częścią zbiorów jest kolekcja rzeźby ludowej, w tym figury przedstawiające postaci świętej rodziny, 
chrześcijańskich świętych oraz sceny biblijne. Rzeźby o tematyce historycznej przedstawiają głównie poczet 
królów polskich, bohaterów narodowych oraz ważne wydarzenia historyczne, a rodzajowe ukazują życie wsi 
– od prostych codziennych prac, jak ubijanie masła w kierzance, po tradycyjne dożynki czy wesele.

  Inną wartą uwagi częścią skansenu jest kolekcja pojazdów konnych zróżnicowanych ze względu na typ 
konstrukcji podwozia, nadwozia oraz funkcji użytkowych i przeznaczenia. Oryginalną ekspozycję dopełnia 
kolekcja kufrów podróżnych, różne typy uprzęży końskich oraz odtworzony warsztat rymarsko-kołodziejski.

  Jeśli zgłodnieliśmy, na koniec wizyty w Sierpcu możemy wybrać się do restauracji Loft 7 (ul. Piastowska 
40), gdzie serwowane są potrawy kuchni polskiej, pizza, pasta i ryby. 

  Między Sierpcem i Płockiem kursują pociągi Kolei Mazowieckich; alternatywnie można skorzystać z 
połączeń autobusowych (przewoźnik F.U. Jantar).

  Drugą część dnia spędzimy w Płocku – mieście położonym 38 kilometrów na południe od Sierpca. 
Historycznym centrum miasta jest Wzgórze Tumskie z rynkiem, XVIII i XIX-wiecznymi kamienicami oraz 
ratuszem. Z wieży zegarowej budynku dwa razy dziennie (o godz. 12 i 18) rozbrzmiewa hejnał, któremu 
towarzyszy inscenizacja pasowania księcia Bolesława na rycerza (który – już jako król – zwany był 
Krzywoustym) przez jego ojca Władysława Hermana. Po obejrzeniu krótkiego przedstawienia czas na 
spacer uliczkami Starego Miasta. Podążając trasą zabytków Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego 
zobaczymy m.in. kościół św. Dominika, Dom pod Trąbami z przełomu XIV i XV wieku, relikty zamku i opactwo 
benedyktynów, kanonię, kolegiatę św. Michała Archanioła, basztę obronną i mur miejski. 

  Ciekawą atrakcją Płocka jest ciągnące się u stóp Wzgórza Tumskiego, długie na ok. 350 metrów molo 
(czynne całą dobę; wstęp bezpłatny). Jest to idealne miejsce na spacery umożliwiające obejrzenie płockiej 
mariny. 

https://mwmskansen.pl
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  W czasie ferii zimowych otwarte pozostaje płockie ZOO, które można odwiedzić na koniec pobytu w 
mieście. Zimą udostępniana jest specjalna Trasa Zimowego Zwiedzania, która pozwala dotrzeć do takich 
zwierząt jak żurawie mandżurskie, daniele, jedyne w Polsce renifery fińskie, gorale chińskie, pantery śnieżne, 
tygrysy syberyjskie, makaki japońskie, sowy śnieżne i pandy małe. Zimą można również zajrzeć do pawilonu 
tamaryn i marmozet, ptaków, herpetarium, żyrafiarni, dżungli i nowego akwarium. 

  Wszyscy odwiedzający płocki Ogród Zoologiczny mogą codziennie o godz. 12 obserwować karmienie 
leniwców, a o godz. 13 – trening medyczny i karmienie fok. Z kolei w soboty, niedziele i święta w pawilonie 
herpetarium o godz. 12 odbywają się pokazy gadów, płazów i bezkręgowców.

  ZOO jest czynne codziennie, w lutym w godz. 9-17 (kasa do godz. 15). Bilety do zoo można kupić w kasie lub 
online przez stronę internetową: https://www.zoo.plock.pl/8_informacje/31_bilety_i_godziny_otwarcia

> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT)
Stary Rynek 8, Płock
tel. 24 364 99 90
poniedziałek – piątek: 8:00 do 16:00

https://www.zoo.plock.pl/8_informacje/31_bilety_i_godziny_otwarcia


Otrębusy, Podkowa Leśna 
i Owczarnia

wyprawa 7 #aktywne ferie
naMazowszu

Na kolejny dzień ferii proponujemy całodzienną wycieczkę pieszą, w ramach której odwiedzimy Otrębusy, 
Podkowę Leśną oraz Owczarnię. Dzień wypełni oglądanie zabytków motoryzacji, poznamy historię grupy 
Mazowsze – najsłynniejszego polskiego zespołu muzycznego, odwiedzimy jedyne w swoim rodzaju 
miasto-ogród, czyli Podkowę Leśną, a także niezwykły park w Owczarni. 

  Dzień rozpoczynamy od wizyty w Otrębusach, do których dotrzemy pociągiem Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej (trasa: Warszawa – Grodzisk Mazowiecki). W pierwszej kolejności odwiedzimy tam Muzeum 
Motoryzacji i Techniki, które przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom klasycznych aut. Najważniejsza 
częścią kolekcji muzeum są samochody z lat 20. XX wieku – okresu rozkwitu światowej motoryzacji, 
a także czołgi i pojazdy wojskowe z czasów II wojny światowej, polskie auta produkowane w czasach 
komunistycznych, a także przykłady amerykańskich klasyków z lat 50. i 60. XX wieku – chevrolety, fordy 
i cadillaki. Część pojazdów prezentowana jest na ekspozycji plenerowej. Szczegóły na temat godzin 
zwiedzania oraz cen biletów można odnaleźć na stronie: http://www.muzeum-motoryzacji.com.pl 

  Otrębusy, a dokładniej część wsi zwana Karolinem, znana jest jako siedziba zespołu Mazowsze – jednej 
z najsłynniejszych formacji artystycznych z Polski. Tuż obok mieści się Centrum Folkloru Polskiego (ul. 
Świerkowa 2; https://karolinmazowsze.pl/o-cfp) urządzone w pałacu Karolin i poświęcone polskiemu 
folklorowi oraz historii zespołu Mazowsze. 

  Kolejnym przystankiem na naszej trasie jest Podkowa Leśna, do której dostaniemy się udając się na spacer 
skrajem Lasu Młochowskiego. Z centrum Folkloru Polskiego kierujemy się na południe ul. Lipową aż do ul. 
Jeżynowej, by po jej przecięciu wkroczyć na ścieżki spacerowe. Kierując się na zachód, miniemy rezerwat 
im. Tyrakowskiego, a następnie rezerwat im. Bolesława Hrynieckiego.Po dotarciu do ul. Bolesława Prusa, 
odbijamy na północ w kierunku al. Lipowej – jednej z najbardziej reprezentatywnych ulic Podkowy Leśnej. 

  Pierwszy plan miasta opracował w 1925 roku ceniony urbanista z Warszawy – Antoni Jawornicki. 
Układ Podkowy, którą zaczęto nazywać miastem-ogrodem, został zaplanowany z promienistymi ulicami 
poprzecinanymi przecznicami w kształcie półokręgów. Całość dopełniły pasy zieleni wzdłuż torów kolejki 
i strumieni oraz ogromny teren leśny w centrum. Zabudowę miejską stanowią niskie, modernistyczne wille 
zlokalizowane na rozległych parcelach. 

  Pierwsze nazwy podkowiańskich ulic – nawiązujące do nazw kwiatów, drzew i zwierząt – wymyślić 
miał bajkopisarz Benedykt Hertz, mieszkający w tym mieście od 1930 roku.  Podkowę upodobało sobie 
także wiele innych postaci świata kultury, w tym słynny literat Jarosław Iwaszkiewicz. Pisarz znaczną część 
życia spędził w podkowiańskim domu, w którym mieszkał wraz z żoną Anną. W willi zwanej Stawiskiem 
działa obecnie Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów (http://stawisko.pl). Do dziś wnętrze domu 
zachowało swój pierwotny charakter: na ścianach wisi XIX- i XX-wieczne malarstwo polskie, a poszczególne 
pokoje zdobią rzeźby, perskie dywany oraz klasyczne meble. W pokoju gościnnym centralny punkt zajmuje 
stół „gdański” i XVIII-wieczny sekretarz; w gabinecie pisarza – biurko, przy którym powstawały opowiadania 
i wiersze pisarza oraz biblioteka z 25 tysiącami tomów, w tym unikalnymi pierwodrukami. Jest tu na przykład 
egzemplarz „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza z 1834 roku. Zbiory muzeum uzupełnia obszerne archiwum 
pisarza, fotografie, trofea myśliwskie i kolekcje płyt. 

http://www.muzeum-motoryzacji.com.pl
http://https://karolinmazowsze.pl/o-cfp
http://stawisko.pl


Otrębusy, Podkowa Leśna 
i Owczarnia

wyprawa 7 #aktywne ferie
naMazowszu

  Wokół domu rozciąga się park, którego opisy można odnaleźć w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Do 
dziś zachowały się na przykład cztery z dziewięciu starych, pomnikowych sosen upamiętnione w ostatnim 
wierszu poety zatytułowanym „Urania”. 

  Na odpoczynek możemy wybrać się do kawiarni i bistro Weranda Marii Domańskiej (ul. Jana Pawła II 5), 
która jest popularna ze względu na serwowane w niej ciasta, w tym słynne bezy. 

  Kolejnym przystankiem na trasie naszej wycieczki jest Ogród Rzeźb Juana Soriano. Z Podkowy Leśnej do 
zielonej przestrzeni w Owczarni jest niecałe 5 km – na spokojny spacer do ogrodu należy przeznaczyć ok. 
1 godziny.   

Ogród, do którego wstęp jest bezpłatny, to przestrzeń z ogromnymi odlewami ptaków, żab i innych zwierząt, 
które są dziełami meksykańskiego artysty. W okolicach małego stawu mieści się także niewielka galeria 
sztuki. Po zwiedzeniu parku udajemy się na stację kolejową Brzózki, skąd kursują pociągi Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej, zwanej popularnie WuKadKą.



Kurpiowszczyzna
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Kurpie to wciąż nieodkryty przez turystów region na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Jego atrakcyjność 
polega nie tylko na położeniu na terenie dwóch puszcz: Zielonej i Białej, ale także na unikalności 
kultury mieszkańców tych ziem – Kurpiów: ich sztuki ludowej, obrzędów i strojów. W jednym dniu ferii 
możemy odwiedzić Ostrołękę oraz okoliczne miejscowości: Kadzidło, Wach, Myszyniec i Łyse. Wycieczka 
przeznaczona jest dla rodzin zmotoryzowanych. 

  Wyprawę rozpoczynamy w Ostrołęce, w której odwiedzimy Muzeum Kultury Kurpiowskiej (plac gen. 
Józefa Bema 8; wtorek, czwartek, piątek: 9:00-17.00, środa: 9.00-18.00, sobota i niedziela: 10.00-
16.00; informacje na temat biletów: https://muzeum.ostroleka.pl). Wizyta w tym miejscu będzie dobrym 
wprowadzeniem do kultury kurpiowskiej. W muzeum zobaczymy przedmioty związane z mieszkańcami 
Ostrołęki i Kurpiami oraz poznamy tradycję wycinanki kurpiowskiej. 

  Na drugie śniadanie lub wczesny obiad w Ostrołęce wato wybrać się do kawiarni i restauracji GaTka 
Szmatka (ul. Głowackiego 32).

  Drugim przystankiem na trasie naszej wycieczki jest wieś Kadzidło, która uważana jest za nieformalną 
stolicę Kurpiowszczyzny. Nazwa wsi związana jest z bursztynem, a konkretnie kadzidłem produkowanym 
z żywicy z dodatkiem jałowca, które wykorzystywano w uroczystościach kościelnych. Największą atrakcją 
wioski jest zlokalizowany pośrodku lasu Skansen Kurpiowski (godz. 10:00-17:00; wstęp: 5 zł /normalny, 3 
zł /ulgowy; http://www.kadzidlo.pl/zagrodakurpiowska.htm) z dwiema chatami kurpiowskimi z XIX wieku, 
amfiteatrem i budynkami gospodarczymi. Atrakcją skansenu jest także prezentowana w jednym z budynków 
kolekcja wycinanek kurpiowskich.

  Wyprawę po Kurpiowszczyźnie kontynuujemy odwiedzając wieś Wach. Leży ona w sąsiedztwie torfowiska 
Karaska – ostoi łosi, jeleni i saren.
Największą atrakcją Wachu jest urządzone w starej stodole Muzeum Kurpiowskie (wstęp: 10 zł / 
normalny, 5 zł / ulgowy – oprowadzanie z przewodnikiem w cenie biletu; http://www.muzeum.kurpie.com.
pl), które prowadzi małżeństwo pasjonatów – Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie. Na przestrzeni 200m2 
– głownie w plenerze – można obejrzeć kolekcję przedmiotów i narzędzi związanych z życiem Kurpiów, 
w tym historyczne krosna tkackie i dłubanki, czyli proste łodzie. Częścią ekspozycji są także narzędzia do 
wydobycia i obróbki bursztynu, gdyż to właśnie na tych ziemiach w drugiej połowie XIX wieku wydobywano 
jantar. W starej szopie obejrzeć można ponadto przykłady kurpiowskiego rękodzieła: stroje, koronki, rzeźby 
i biżuterię. Przy muzeum działa sklepik z rękodziełem i pamiątkami. Po wcześniejszej rezerwacji można 
zamówić także specjalnie przygotowany obiad z potrawami kuchni kurpiowskiej.

  Kolejnym przystankiem naszej wycieczki jest Myszyniec, którego wizytówką jest neogotycka bazylika 
kolegiacka Świętej Trójcy. W miejscowości warto odwiedzić Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej 
z Galerią Kurpiowskiej Twórczości Ludowej i Rękodzieła Artystycznego, w której można obejrzeć i kupić 
prace lokalnych artystów. 

https://muzeum.ostroleka.pl
http://www.kadzidlo.pl/zagrodakurpiowska.htm
http://www.muzeum.kurpie.com.pl
http://www.muzeum.kurpie.com.pl


Kurpiowszczyzna
wyprawa 8 #aktywne ferie

naMazowszu

  Naszą wyprawę kończymy w Łysych, które są najważniejszym ośrodkiem kurpiowskiej sztuki ludowej. 
Najciekawszym zabytkowym obiektem w miejscowości jest drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny, 
który wzniesiony został pod koniec XIX wieku. W kościele zobaczyć można m.in. XIX-wieczne polichromie 
oraz kurpiowskie palmy wielkanocne, jednak na szczególną uwagę zasługują obrazy ze scenami biblijnymi 
z elementami kurpiowskimi, na przykład na jednym z nich widać witające się Marię i Magdalenę na tle chaty 
kurpiowskiej, a na innym – Kurpia dźwigającego wraz z Chrystusem krzyż. 

> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Informacja turystyczna: 
Kurpiowskie Centrum Informacji Turystycznej
ul. gen. Bogusławskiego 18, Ostrołęka
tel. 29 764 52 32



Dolina Liwca
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Jednodniowa wycieczka Szlakiem Doliny Liwca to szansa na zobaczenie wyjątkowych zabytków, 
tajemniczych zakątków, a także nieskażonej przyrody i urokliwych krajobrazów, które przez dekady 
przyciągały w te strony nie tylko turystów, ale też filmowców. Wyprawa w okolice Węgrowa i Liwa to 
także okazja, by poznać bohaterów intrygującej legendy o Mistrzu Twardowskim. 

  Szlak Doliny Liwca biegnie od Suchej do Paplina. Pokonanie jego poszczególnych odcinków – pieszo lub 
autem – pozwala na zobaczenie najpiękniejszych krajobrazów i ciekawych zabytków regionu. W sezonie 
zimowym w szczególności polecamy wizytę w Liwie, na Sowiej Górze i Węgrowie. Niespieszne dotarcie do 
wszystkich najciekawszych miejsc regionu zajmie łącznie co najmniej 6 godzin. 

  Pierwszym punktem na trasie zwiedzania jest Liw, do którego dojedziemy autobusem przewoźnika PKS 
NOVA (odjazd spod dworca autobusowego Warszawa Wschodnia (od strony ul. Lubelskiej).
Wizytówką miejscowości są ruiny zamku strzegącego niegdyś granic między Mazowszem a Podlasiem. 
Obecnie urządzone jest w nim Muzeum Zbrojownia (ul. Stefana Batorego 2, wtorek-sobota: 10:00-16:00, 
niedziela: 11:00-16:00; informacje na temat biletów: http://liw-zamek.pl). Zwiedzający mogą zobaczyć w nim 
militaria z okresu od XV do XX wieku, obrazy, rzemiosło artystyczne i znaleziska archeologiczne, a także 
zwiedzić podziemne galerie w piwnicach gotyckich oraz trzy kondygnacje wieży.

  Najpiękniejsze krajobrazy i zakola doliny Liwca oglądać można z położonej na południe od Liwa Sowiej 
Góry. Punkt widokowy znajduje się kilka minut drogi za Jarnicami. To miejsce, które kilkakrotnie było planem 
filmowym: plenerowe zdjęcia kręcili tam Jan Jakub Kolski ekranizując „Pornografię” Witolda Gombrowicza 
oraz Filip Bajon reżyserując „Śluby Panieńskie” Aleksandra Fredry. Przyjechali tu również japońscy filmowcy 
pracujący nad filmem „Persona non grata”. 

  Kolejnym przystankiem na naszej trasie jest Węgrów – miejscowość szczycąca się 500-letnią historią. 
Transport pomiędzy Węgrowem a Liwem zapewnia przewoźnik PKS Nova. 
Poznawanie miasta warto zacząć od spaceru po rynku i obejrzenia najcenniejszego miejskiego zabytku: 
bazyliki mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Przy budowie i dekoracji świątyni pracowali najwybitniejsi przedstawiciele warszawskiego środowiska 
artystycznego. W zakrystii bazyliki zawieszone jest słynne „Zwierciadło Twardowskiego”. Legenda i tradycja 
łączą lustro z osobą czarnoksiężnika Jana Twardowskiego, który wywołał za jego pomocą dla króla Zygmunta 
Augusta widmo Barbary Radziwiłłówny. Otoczone aurą tajemnicy lustro znane jest w całym kraju i przyciąga 
do Węgrowa wielu turystów.

  Przy sąsiedniej pierzei rynku stoi barokowy Dom Gdański, w którym mieszczą się biblioteka z punktem 
informacji turystycznej i minimuzeum sztuki ludowej.

  Ulicą Kościuszki dojdziemy do zabytkowego zespołu poreformackiego z muzeum w klasztornych piwnicach. 
Barokowy kościół, który przypuszczalnie zaprojektował wybitny architekt Tylman z Gameren, powstał 
w latach 1693-1706. W jego kopule zachował się piękny fresk Palloniego „Kościół Triumfujący” z 1710 r., 
zaliczany do największych osiągnięć artysty. Pod posadzką kościoła zlokalizowana jest krypta-nekropolia. 

http://liw-zamek.pl


Dolina Liwca
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  Na obiad można wybrać się do Restauracji Everest (ul. Stefana Żeromskiego 21), która serwuje dania 
kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu (ciekawą pozycją w karcie są na przykład pierogi z pokrzywą). 
Wyjątkową częścią restauracji jest sala nazywaną Karczmą Jana Twardowskiego przyozdobiona unikalnymi 
obrazami przedstawiającego postać Mistrza Twardowskiego, jego żony oraz Czarta Bieruta. 

  Na koniec pobytu w Węgrowie możemy udać się nad Liwiec. Spacerując zieloną aleją majora Hieronima 
Piotrowskiego dotrzemy do starorzecza Liwca, gdzie w weekendy działa popularna kawiarnia „Nad Liwcem”. 

> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Centrum Informacji Turystycznej i Promocji (w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej):
ul. Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów
poniedziałek-środa, piątek: 8:00-18:00
tel. 25 792 2474



Puszcza Kampinoska
wyprawa 10 #aktywne ferie

naMazowszu

Puszcza Kampinoska to jeden z najbardziej zróżnicowanych pod względem krajobrazowym obszarów 
w Polsce, a dzięki położeniu w sąsiedztwie Warszawy – łatwo dostępny dla wszystkich zwiedzających. 
W ramach zimowej wycieczki proponujemy jednodniową wyprawę samochodową po najciekawszych 
miejscowościach „Kampinosu”, z dala od zakorkowanych ulic, galerii handlowych i smogu. 

  Wycieczkę rozpoczynamy w Brochowie – na zachodnim krańcu Puszczy, gdzie znajduje się kościół 
obronny pw. św. Rocha i św. Jana Chrzciciela, zbudowany w połowie XVI wieku. To w nim w 1810 roku został 
ochrzczony słynny polski kompozytor – Fryderyk Chopin. 

  Innym miejscem związanym z muzykiem jest nieodległa Żelazowa Wola, gdzie w domu rodziny Skarbków 
mieszkali przez krótki czas Chopinowie i gdzie urodził się genialny pianista. Obecnie mieści się w nim muzeum 
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, m.in. ze zrekonstruowanymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

  Kierując się na wschód dojeżdżamy do miejscowości Komorów, gdzie odbijamy na północ – do Granicy. 
Kryje się tam mały skansen budownictwa puszczańskiego, a w poszczególnych zagrodach obejrzeć 
można wystawy poświęcone przyrodzie puszczańskiej. Wokół ośrodka ciągnie się 4-kilometrowa ścieżka 
spacerowa „Skrajem puszczy” z wieżą widokową. W sąsiedztwie odnajdziemy także cmentarz wojskowy 
z grobami żołnierzy walczących w II wojnie światowej. 

  Kolejnym przystankiem na trasie naszej wyprawy jest Józefów. Pozostawiając auto na parkingu pod 
strażą ogniową i pomnikiem powstańców 1863 roku, możemy wybrać się na krótki spacer do Zamczyska. 
Są to pozostałości po średniowiecznym grodzisku, z którego zachowały się dwa wały ziemne i dwie fosy 
połączone kładką spacerową. 

  Po powrocie do Kampinosu odbijamy na wschód, by – mijając Leszno i Zaborów – dotrzeć do Lipkowa, 
gdzie rozpoczyna się krótka ścieżka do Lipkowskiej Wody. Ma ona 1,5 km długości i prowadzi wokół polany 
Lipków. Punkt startowy pętli to kościół św. Rocha w Lipkowie. Na trasie odnajdziemy 7 przystanków 
z tablicami informacyjnymi. 

  Ostatnim przystankiem na naszym szlaku jest położony w północno-wschodniej części Puszczy cmentarz 
wojenny Palmiry i znajdujące się przy nim muzeum. Upamiętniają one ponad 2000 Polaków z tamtego 
regionu zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. 



Szlak Książąt Mazowieckich
wyprawa 11 #aktywne ferie

naMazowszu

Trasa Konrada Mazowieckiego to część Szlaku Książąt Mazowieckich obejmującego całe historyczne 
Mazowsze, które przez 300 lat był niezależnym księstwem. Prowadzi ona po północnej części regionu 
– miejscach, w których książę Konrad w I połowie XIII wieku zakładał pierwsze grody. Najszybciej i 
najłatwiej odcinek pokonać własnym transportem w ramach dwudniowej wycieczki: pierwszego dnia 
zwiedzając zabytku zachodniej części trasy, a drugiego – jej wschodniego fragmentu. 

  Zachodnia część trasy rozpoczyna się w Zakroczymiu, gdzie książę Janusz Starszy ogłosił zbiór praw 
dla ziem mazowieckich i gdzie odbywały się sejmiki. Przy zakroczymskim rynku stoi gotycki kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego pamiętający książęcą świetność Mazowsza.
 

  Kolejnym przystankiem wyprawy jest Czerwińsk. To miejscowość, gdzie oddziały króla Władysława 
Jagiełły połączyły się z chorągwiami mazowieckimi dowodzonymi przez księcia Janusza Starszego w starciu 
przeciwko krzyżakom. Ważnym miejscem w mieście jest romański kościół pw. Zwiastowania Najświętszej 
Marii Panny. W jego południowej kaplicy zachowały się fragmenty fresków pochodzące prawdopodobnie 
z pierwszej połowy XIII wieku – to największy zespół malowideł romańskich w Polsce. 

  W dalszej kolejności udajemy się do Wyszogrodu, w którym murowany zamek wzniósł prawdopodobnie 
książę Siemowit III. Obecnie zabytki odkryte przez archeologów na Wzgórzu Zamkowym prezentowane są 
w Muzeum Wisły (https://www.facebook.com/muzeumwisly/). 

  Kierując się w stronę Płocka, warto zatrzymać się w Bodzanowie, w którym zobaczymy rynek wytyczony 
przez książąt mazowieckich w połowie XIV wieku oraz zabytkowy gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP.

  Ostatnim punktem pierwszego dnia wyprawy jest Płock, a dokładniej jego historyczne centrum, czyli 
Wzgórze Tumskie. Jest to miejsce, w którym w X wieku Mieszko I wzniósł gród obronny. Stąd rządził całą 
Polską książę Władysław Herman, a od czasów Konrada Mazowieckiego władzę sprawowali książęta 
mazowieccy. Wyjątkowym miejscem w Płocku jest miejska katedra – największa nekropolia mazowieckich 
władców. Do dziś zachowały się po nim dwie wieże oraz fragment murów obwodowych po zamku, który 
wzniósł król Kazimierz Wielki. W Płocku pozostajemy na nocleg.

  Kolejnego dnia ruszamy do Serocka, gdzie zaczyna się wschodnia część trasy. W mieście zobaczymy jeden 
z najcenniejszych zabytków Mazowsza, czyli gotycki kościół, który pierwotnie nosił wezwanie św. Wojciecha, 
a obecnie Zwiastowania NMP. 

  Z Serocka udajemy się do Pułtuska, gdzie odnajdziemy zamek biskupów płockich usytuowany na 
niewielkim wzgórzu nad Narwią. 
Do zamku przylega rynek, który uznawany jest za najdłuższy w Europie. Po jego środku stoi gotycko-
renesansowa wieża z przełomu XV i XVI wieku – pozostałość po dawnym ratuszu.
Na szczególną uwagę zasługuje także bazylika kolegiacka Zwiastowania NMP, która ufundowana została 
przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego w połowie XV wieku. 

  W dalszej kolejności zmierzamy do Makowa Mazowieckiego, gdzie znajdował się dwór obronny książąt 
mazowieckich oraz Przasnysza z historycznym rynkiem oraz gotyckim kościołem farny wzniesionym 
w końcu XV wieku.

https://www.facebook.com/muzeumwisly/
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  Dzień zamyka wizyta w Ciechanowie oraz pobliskiej Opinogórze. 
Mury i dwie baszty wzniesionego przez księcia Siemowita III potężnego zamku gotyckiego dominują nad 
Ciechanowem od ponad sześciu stuleci. Była to najpotężniejsza i nigdy, póki w jej murach przebywali rycerze, 
niezdobyta warownia na Mazowszu.

> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Szlak Książąt Mazowieckich został wytyczony i oznakowane znakami drogowymi E22 przez Mazowiecką 
Regionalną Organizację Turystyczną. W pobliżu atrakcji turystycznych stoją tablice informacyjne.

Nawigację po szlakach turystycznych Mazowsza, w tym trasach śladami Książąt Mazowieckich ułatwi 
aplikacja Dziedzictwo Mazowsza. Dostępna jest ona bezpłatnie w Google Play i Apple Store. 

Szlaki turystyczne zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej Dziedzictwo Mazowsza (www.
dziedzictwomazowsza.pl). Zamieszczono tam wszystkie informacje o szlakach, interaktywne mapy 
z atrakcjami turystycznymi. Historię książąt mazowieckich i opisy tras można także odnaleźć w specjalnym 
przewodniku dostępnym w formacie PDF pod adresem: http://dziedzictwomazowsza.pl/public/file/guides/
pl/Szlak_Ksiazat_Mazowieckich.pdf

http://dziedzictwomazowsza.pl/public/file/guides/pl/Szlak_Ksiazat_Mazowieckich.pdf
http://dziedzictwomazowsza.pl/public/file/guides/pl/Szlak_Ksiazat_Mazowieckich.pdf


Chopin
wyprawa 12 #aktywne ferie
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Fryderyk Chopin, jeden z najwybitniejszych kompozytorów wszech czasów, na Mazowszu spędził połowę 
swojego życia. Urodził się w Żelazowej Woli, ochrzczony został w Brochowie, a wakacje spędzał w 
Sannikach. Wyprawa po Mazowszu Szlakiem Chopinowski wiedzie przez najpiękniejsze zakątki regionu 
związane z życiem i twórczością artysty.

  Zimową wyprawę śladami Chopina po Mazowszu najlepiej rozpocząć od Żelazowej Woli, gdzie w 1810 
roku urodził się kompozytor. Z Warszawy do Żelazowej Woli dojedziemy busem linii Motobuss (odjazd 
z przystanku przy domu handlowym SAWA, ul. Marszałkowska; 60 min)
W domu rodziny Skarbków, gdzie mieszkała Justyna i Mikołaj Chopinowie, przyszedł na świat Fryderyk. 
Obecnie mieści się w nim muzeum Dom Urodzenia Fryderyka Chopina (wtorek-niedziela: 09:00-16:45, 
wstęp płatny; https://muzeum.nifc.pl/), z zrekonstruowanymi pokojem dzienny rodziny Chopinów i gabinetem 
Michała Skarbka, gdzie obejrzeć można historyczne meble i przedmioty codziennego użytku, a także Pokój 
Muzyczny, poświęcony w całości postaci słynnego muzyka. 
Posiadłość otacza park (codz. w godz. 9-17; wstęp płatny), który w aktualnym sezonie zimowym zdobią 
kolorowe świąteczne iluminacje. W pełnej krasie prezentują się one oczywiście po zmroku. 

  Z Żelazowej Woli kierujemy się w stronę odległego o 12 km Brochowa. Do miejscowości dojedziemy 
z Sochaczewa autobusem miejskim (linia nr 2). W Brochowie znajduje się kościół św. Rocha i św. Jana 
Chrzciciela – ważne miejsce dla rodziny Chopinów. To w nim 28 czerwca 1806 roku Mikołaj Chopin i Tekla 
Justyna z Krzyżanowskich wzięli ślub. Z kolei 23 kwietnia 1810 roku, w Wielkanoc, został w świątyni 
ochrzczony ich syn, Fryderyk Franciszek Chopin. Położona nad brzegiem Bzury świątynia jest jedną z niewielu 
w Polsce bazylik obronnych. O  charakterze budowli świadczą jej wysokie, cylindryczne wieże z okienkami 
strzelniczymi, które połączone były korytarze ze strzelnicami i półkoliście zamkniętymi oknami. We wnętrzu 
kościoła o historii Chopinów przypominają tablice pamiątkowe, a także zachowana do dziś chrzcielnica, 
używana w parafii w I połowie XIX wieku. Kościół można zwiedzić poza godzinami mszy. 

  Po wizycie w Brochowie, wracamy do Sochaczewa, gdzie możemy udać się na obiad do restauracji Zakątek 
(ul. Partyzantów 4). 

  W dalszej kolejności autobusem linii Sand Bus dotrzemy do Sannik. W miejscowości znajduje się tam 
dworek, w którym w wieku 18. lat wakacje spędzał młody Fryderyk. Pałac, w którym obecnie mieści się 
Europejskie Centrum Artystyczne, można zwiedzać codziennie w godz. 08:00 – 17:00 (wstęp płatny; 
https://ecasanniki.pl/). We wnętrzach prezentowane są wystawy malarstwa, fotografii i rękodzieła 
artystycznego oraz organizowane są koncerty. W pałacu można zatrzymać się na noc – gościom udostępniane 
są pokoje i apartamenty. Z kolei w punkcie informacji turystycznej można kupić pamiątki związane z postacią 
Fryderyka Chopina.

  Budynek otacza rozległy park (codz. w godz. 8-21; wstęp płatny), na którego terenie znajduje się m.in. 
strefa relaksu na świeżym powietrzu z altaną ogrodową i dwa stawy. Dodatkowymi atrakcjami są plenerowe 
wystawy czasowe, eksponowane zarówno na terenie parku, jak i na jego ogrodzeniu. Z Sannik do Warszawy 
możemy wrócić autobusem linii Sand Bus. 

https://muzeum.nifc.pl/
https://ecasanniki.pl/
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  Jeżeli na wycieczkę wybieramy się własnym autem, przy okazji można odwiedzić pobliskie miejscowości: 
Gąbin, Słubice, Iłów i Kiernozię. To w nich zobaczymy krajobrazy, zdominowane przez stare dęby i wierzby, 
a także kryte strzechą chaty z XIX w. To zapewne takie widoki inspirowały Chopina, gdy komponował swoje 
najpiękniejsze mazurki, polonezy i nokturny. 

> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Szlak Mazowsze Chopina został szczegółowo opisany na stronie internetowej Dziedzictwo Mazowsza 
(www.dziedzictwomazowsza.pl). Zamieszczono tam wszystkie informacje o szlaku i interaktywne mapy 
z atrakcjami turystycznymi.
Szczegółowy przewodnik po Mazowszu Chopina w formacie dostępny jest do pobrania online:
http://www.dziedzictwomazowsza.pl/public/file/guides/pl/Szlak_Chopinowski.pdf

http://www.dziedzictwomazowsza.pl/public/file/guides/pl/Szlak_Chopinowski.pdf


Żyrardów i Sochaczew
wyprawa 13 #aktywne ferie
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Kolejny dzień ferii spędzimy poznając atrakcję zachodniej części Mazowsza. W ramach wycieczki poznamy 
historię Żyrardowa – dawnej osady fabrycznej oraz położony nad rzeką Bzurą Sochaczew – historyczną 
siedzibę książąt mazowieckich. 

  Dzień rozpoczynamy od wizyty w Żyrardowie, który jest świetnie skomunikowany pociągami regionalnymi 
i dalekodystansowymi. Miejscowość jest dawną osadą fabryczną, która powstała w miejscu wioski Ruda 
Guzowska. Pod koniec lat 20. XIX wieku otwarto w niej fabrykę z maszynerią zaprojektowaną przez Filipa de 
Girarda. Od nazwiska wynalazcy powstała nazwa nowej osady fabrycznej. Współcześnie miasto uchodzi za 
perełkę architektury industrialnej.

  Żyrardów można zwiedzić podążając ścieżka spacerową ,,Poszukiwacze Zdobyczy Techniki – Industrialne 
Mazowsze”. Szlak łączy dworzec kolejowy z osiedlem robotniczym przy ul. Kościelnej, a także neogotyckim 
kościołem pw. św. Karola Boromeusza, szpitalem fabrycznym, dawnym placem targowym (obecnie plac im. 
Jana Pawla II) oraz dawnymi budynkami fabryki i jej administracji. Szczegółową mapkę z opisem trasy można 
pobrać ze strony: https://zyrardow24h.eu/attachment.php?aid=5724

  Szczegółową historię dawnej osady przemysłowej poznamy w Muzeum Lniarstwa (wtorek-piątek: 10:00-
15:00, sobota-niedziela:11:00-18:00, wstęp płatny; https://www.muzeumlniarstwa.pl), które powstało 
w jednym z budynków pofabrycznych. Obejrzeć można w nim kilkadziesiąt zabytkowych maszyn tworzących 
kompletny ciąg technologiczny. Większość maszyn pochodzi z lat 70. i 80. XX wieku, a częścią ekspozycji jest 
także największa na świecie kolekcję wielkoformatowych szablonów sitodrukowych. 

  Kolejnym punktem naszej wycieczki jest Muzeum Mazowsza Zachodniego (wtorek-piątek: od 8.00 do 
16.00, wstęp płatny; http://www.muzeumzyrardow.pl/index.php?p=kontakt), które mieści się w zabytkowej 
willi Karola Dittricha – byłego współwłaściciela Zakładów Żyrardowskich. Wśród prezentowanych 
eksponatów są przede wszystkim pamiątki związane z historią Żyrardowa, w tym zdjęcia z dawnej fabryki 
i obrazy prezentujące historię lnu od starożytnego Egiptu, poprzez Cesarstwo Rzymskie, średniowiecze, 
renesans do XIX wieku. 

  Muzeum otacza park krajobrazowy im. Karola Dittricha. Na jego terenie zobaczymy zabytkowy drzewostan 
m.in. platany klonolistne, olchy czarne, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, a także pozostałości architektury 
ogrodowej.

  Na koniec wizyty w Żyrardowie możemy wstąpić do Restauracji Szpularnia (Nowy Świat 8/1), która mieści 
się w pofabrycznym budynku przędzalni lnu. Lokal serwuje dania kuchni polskiej we współczesnej odsłonie. 

  Drugą część dnia spędzimy w położonym o 30 km na północ Sochaczewie. Pomiędzy miejscowościami 
kursują autobusy PKS Grodzisk Mazowiecki (odjazd z dworca autobusowego; szczegółowy rozkład jazdy na 
stronie: https://pksgrodzisk.com.pl/).

  W samym centrum Sochaczewa zobaczymy zabytkowy budynek ratusza, odbudowy po zniszczeniach 
z czasów I wojny światowej. Obecnie mieści się w nim Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą (wtorek-
piątek: 10:00-14:00, sobota-niedziela: 10:00-16:00, wstęp płatny; https://www.muzeumsochaczew.pl/pl/). 
Jest to największe w Polsce muzeum poświęcone jednej bitwie, gdzie prezentowane są kolekcje broni, 
ekwipunku i umundurowania uczestników starcia, które trwało od 9 do 22 września 1939 roku. Dodatkową 
atrakcją muzeum są znaleziska archeologiczne z terenu ziemi sochaczewskiej. 

https://zyrardow24h.eu/attachment.php?aid=5724
https://www.muzeumlniarstwa.pl
http://www.muzeumzyrardow.pl/index.php?p=kontakt
https://pksgrodzisk.com.pl/
https://www.muzeumsochaczew.pl/pl/
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  Na tyłach muzeum obejrzeć można wystawę plenerową ze sprzętem wojskowym, m.in. samolotem 
MIG-21, czołgiem T-34 oraz armatami. 

  W sąsiedztwie muzeum znajdują się ruiny pochodzącego z XIV wieku Zamku Książąt Mazowieckich. 
Obecnie obiekt stanowi idealny punkt widokowy, z którego rozpościera się panoramiczny widok na dolinę 
Bzury. 

  Ostatnim punktem wycieczki jest sochaczewskie Muzeum Kolei Wąskotorowej (poniedziałek-niedziela: 
09:00-17:00; https://sochaczew.stacjamuzeum.pl), gdzie zobaczyć można ponad 140 eksponatów 
związanych z wąskotorówką. 

https://sochaczew.stacjamuzeum.pl
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Warszawa to miasto, w którym cały czas coś się dzieje – nie inaczej jest zimą. Chłodniejsze dni to idealny 
czas dla miłośników aktywności na świeżym powietrzy – jazdy na łyżew i nartach i spacerów – kiedy 
miejskie aleje i skwery rozbłyskują fantazyjnymi iluminacjami. Specjalne pokazy przygotował także 
Pałac w Wilanowie oraz Park Fontann nad Wisłą.  

  Jedną z najbardziej oryginalnych atrakcji Parku Szczęśliwickiego jest całoroczny stok narciarski – to 
jedyny tego typu obiekt na całym Mazowszu. Z Górki Szczęśliwickiej można zjeżdżać na nartach i deskach 
snowboardowych oraz kolejką górką. 
Do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów są dwa wyciągi: krzesełkowy i talerzykowy oraz taras widokowy, 
z którego można podziwiać miejską panoramę. Oświetlony stok otwarty jest codziennie od godz. 10.00 do 
20.00. W Ośrodku Szczęśliwice działają także szkółki narciarskie oraz wypożyczalnia sprzętu, dlatego nawet 
osoby początkujące mogą doskonalić swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

  To nie koniec atrakcji dla miłośników sportów zimowych. W czasie ferii w stolicy działa aż 15 miejskich 
lodowisk w 12 dzielnicach stolicy, w tym bardzo popularne wśród warszawiaków lodowiska pod Pałacem 
Kultury i Nauki oraz w Rynku Starego Miasta. Wybierając ślizgawkę, warto wziąć pod uwagę położone poza 
centrum, ale bardziej przestronne lodowiska na Stegnach i na Woli (Moczydło). Chcąc skorzystać z miejskiej 
oferty nie trzeba mieć własnego sprzętu – przy każdym lodowisku działają wypożyczalnie łyżew i kasków. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich form aktywności zimowych na stronie:
https://aktywnawarszawa.waw.pl. 

  Prawdziwie zimowej atmosfery można doświadczyć odwiedzając Multimedialny Park Fontann, gdzie 
w każdy piątek, sobotę i niedzielę o pełnych godzinach: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 i 20.00 odbywają się 
LED-owe pokazy w rytm zimowych przebojów. Park cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród 
warszawiaków, jak i przyjezdnych, warto więc wybrać się na któryś z wcześniejszych pokazów. Szczegóły na 
temat zimowych pokazów na stronie: http://park-fontann.pl. 

  Po show polecamy przespacerować się ulicami Warszawy, by obejrzeć kolorowe iluminacje miejskie. 
Idealnym punktem startowym jest plac Zamkowy, gdzie stoi 27-metrowa choinka ozdobiona klasycznymi 
bombkami w kolorach złota, srebra i czerwieni. Kierując się w stronę ronda de Gaulle’a zobaczymy, jak 
ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście rozbłyskują dziesiątkami złotych kandelabrów, ozdobionych 
zielonymi girlandami z wpiętymi w nie bombkami i czerwonymi kwiatami gwiazdy betlejemskiej. Fani 
szachów nie mogą ominąć skweru ks. Twardowskiego, gdzie stoi ogromny świetlny labirynt, inspirowany 
królewską grą. Tuż obok stoją dwie 5-metrowe świetliste bramy, połączone tunelem długim na ponad 50 
metrów. Na Krakowskim Przedmieściu zobaczyć można także karuzelę utrzymaną w tonacji złota i czerwieni; 
z kolei przy pomniku Kopernika stoi świetlny tramwaj konny, z świetlną dekoracją w kształcie baloniarza 
i kataryniarza. Warto pamiętać, że przy Krakowskim Przedmieściu odnajdziemy słynną pijalnię czekolady 
E. Wedla, a Nowym Świecie – cukiernię A. Blikle – w obu z tych miejsc spróbować można klasycznych 
warszawskich słodkości. 

https://aktywnawarszawa.waw.pl
http://park-fontann.pl
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  Dzień zakończymy w Królewskim Ogrodzie Światła przy Pałacu w Wilanowie. Jest to wystawa plenerowa, 
w ramach której tysiące kolorowych diod ułożono w finezyjne kształty. Gości odwiedzających wilanowski park 
po zmroku do pałacu prowadzi 75-metrowy świetlisty tunel, w którym rozbrzmiewa muzyka klasyczna. Na 
dziedzińcu zwiedzających wita strzeżona przez orły rozświetlona pergola, za którą rozpościera się Zimowy 
Ogród Króla. Goście mogą z nim spacerować aleją obsadzoną pnączami i podziwiać rozkwitające światłem 
drzewka pomarańczowe. Tuż obok nich można zrobić sobie zdjęcie w świetlistej ramie z pałacem w tle. 
Idealnym dopełnieniem Karuzela Świetlna, mieniąca się setkami ciepłych świateł, ożywionych chłodnymi 
błyskami oraz Ogród Różany.
W piątki, soboty i niedziele w Wilanowie organizowane są mappingi, czyli trójwymiarowe pokazy, które łączą 
światło, obraz i dźwięk. Są one wyświetlane na fasadzie pałacu, wykorzystując jego elementy architektoniczne 
do stworzenia iluzji ożywionego budynku. Podczas mappingów w oknach pałacowych pojawiają się król Jan 
III i królowa Marysieńka, a widzowie stają świadkami m.in. wjazdu orszaku oraz pokazu tańców dworskich. 
Szczegóły na stronie: https://www.wilanow-palac.pl/godziny_otwarcia_bilety_kontakt.html 

> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Informacja turystyczna: 
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, Warszawa (wejście od ulicy Emilii Plater)
tel. 503 033 720
poniedziałek-niedziela 9.00-18.00

Centrum Praskie Koneser
pl. Konesera 2, Warszawa
tel.  503 033 720
poniedziałek-niedziela 10.00-18.00

https://www.wilanow-palac.pl/godziny_otwarcia_bilety_kontakt.html

