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Szanowni PańStwo! 
Różne zakątki świata mają swoje zimowe i letnie stolice. A Mazowsze jest dobre na każdą porę roku. To jedno 
z najważniejszych zdań, które mogliśmy usłyszeć na gali 15-lecia naszej działalności, które obchodziliśmy 
w październiku 2022. Mazowsze jest tak różnorodne i daje tak szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego 
czasu, że można tu ciekawie wypoczywać w dowolnie wybranym okresie.

Nasz region jest tak bogaty w przeróżne miejsca i krajobrazy, że może nawet udawać tereny niemazowieckie! Świetnie 
wiedzą o tym filmowy, którzy odkryli tu plenery dla tysięcy filmów pełnometrażowych i seriali rozgrywających się 
w przeróżnych zakątkach Polski, Europy, a nawet świata. Z kolei wędrowanie śladami hitów kinowych i telewizyjnych 
to szalenie modny w ostatnich latach sposób uprawiania turystyki, który bardzo Państwu polecamy.

I tak Leoncin, położony w Puszczy Kampinoskiej, stał się Litwą w Wajdowskiej ekranizacji Pana Tadeusza, a pałac 
w Radziejowicach Soplicowem z przedwojennej superprodukcji o ostatnim zajeździe szlacheckim na Litwie.  Pałac 
w Łącku przeniósł się na czas kręcenia jednego z odcinków Stawki większej niż życie do miejscowości Lisko-Zdrój, 
gdzie spędzał urlop kapitan Kloss. Seroczyn był przez wiele tygodni cudownym Serbinowem z Nocy i dni, a na 
stawie leżącym w nieodległym rezerwacie wciąż kwitną nenufary (niestety nie przez cały rok, bo od czerwca do 
października). Tylko na ekranie warszawska Praga może stać się na jakiś czas lewobrzeżną częścią stolicy (m.in. 
w filmach Pianista i Korczak), a rowerem można przejechać kilkaset kilometrów w kilka chwil (Glinianki na trenie 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, gdzie znajduje się serialowy kościół ojca Mateusza, położone są kawał 
drogi od Sandomierza).

To wcale nie są najdziwniejsze geograficzne konotacje. Czy wiedzieli Państwo, że właśnie na Mazowszu występują 
piaszczyste wydmy, które mogą zagrać pustynię w Iraku? Grochalskie Piachy z Puszczy Kampinoskiej stały się 
tłem Operacji Samum. A zamek książąt mazowieckich w Czersku pomógł filmowcom przenieść się do świata 
fantasy w ekranizacji Wiedźmina!

To tylko garstka przykładów. Znacznie więcej, z lokacjami i opisami okolicznych atrakcji, znajdą Państwo 
w najnowszym numerze naszego magazynu. Zamieszczamy także informacje o trasach, bo Mazowsze to idealny 
teren do uprawiania aktywnego wypoczynku, a większość terenów, o których opowiadamy, przecinają szlaki do 
uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Zimą na wielu z tych tras rower i buty do wędrowania można 
zamienić na narty biegówki.

Mazowsze poleca się Państwa ciekawości i podróżniczym tęsknotom!
Udanych wypraw i pięknych filmowych kadrów!

Prezes Zarządu 
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Izabela Stelmańska
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ogłoszeń i reklam i ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny. Wszystkie materiały są 
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szemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną. WARSZAWA 2022



4 5

jESt w filMowEj adaPtacji znachoRa w REżySERii jERzEgo hoffMana 
PaMiętna ScEna. hRaBia lESzEk czyńSki, na wiEŚć o tyM, 

żE jEgo Ukochana PRzEżyŁa dRaMatyczny wyPadEk na MotocyklU, 
wSiada do PowozU PEŁnEgo Róż i Pędzi do MaRySi. 

MaRySię wilczUR zagRaŁa w SPoSóB zaPadający w PaMięć 
anna dyMna, MŁodEgo hRaBiEgo toMaSz StockingER, 

a wSPoMniana ScEna – jak i kilka innych – RozgRywaŁa Się 
w PlEnERach XiX-wiEcznEgo PaŁacU w RadziEjowicach. 

  tekst :  Marek Szymański

P a Ł a c  w  R a d z i E j o w i c a c h

. wiElki tRzynaSty . 
. w RadziEjowicach  . 

 fo
t.: 

d
Ej

an
 g

o
SP

o
d

aR
Ek

 –
 a

d
o

BE
 S

to
ck



4 5

Położone w południowo-zachodniej części województwa 
mazowieckiego Radziejowice przyciągają urokliwie po-
łożonym klasycystycznym pałacem, a także otaczającą 
miasteczko Puszczą Jaktorowską. Zespół pałacowy ma bo-
gatą historię sięgającą XV wieku. Obecnie mieści się w nim 
Dom Pracy Twórczej, w którym tętni życie kulturalne. Pałac 
rozsławiły liczne produkcje filmowe. Jeszcze przed wojną 
nakręcono tutaj sceny do dramatu kostiumowego Pan Ta-
deusz. Film został zresztą okrzyknięty pierwszą polską su-
perprodukcją. Kosztował pół miliona przedwojennych zło-
tych, co było jak na owe czasy kwotą naprawdę ogromną. 

NIkoDeM DyzMa 
I obrazy ChełMońSkIego
W serialu Kariera Nikodema Dyzmy w pałacu spotykają się 
piękne arystokratki z tajemniczej loży, które urządzają tu-
taj orgię z udziałem Wielkiego Trzynastego, czyli Romana 
Wilhelmiego. Widzowie mogli podziwiać pałac w Radzie-
jowicach także w filmie Jerzego Hoffmana Znachor (1981). 
Przez gminę przebiegają liczne trasy rowerowe. 

Pałac i zabytkowy radziejowicki park na pewno warte 
są odwiedzenia. Chociażby ze względu na galerię ob-
razów z 40 dziełami Józefa Chełmońskiego, wybitnego 
przedstawiciela polskiego realizmu. W klasycystycznych 
wnętrzach mieszczą się sale muzealne oraz wystawy 
czasowe. Warto także zajrzeć do stojącego obok neogo-
tyckiego Zameczku, powstałego na miejscu dawnej wieży 
mieszkalnej z XV wieku oraz urokliwego modrzewiowego 
dworku, kiedyś siedziby administratora majątku. To tutaj  
m.in. powstawały zdjęcia do wspomnianej superproduk-
cji Pan Tadeusz. Warto także odwiedzić odrestaurowaną 
XIX-wieczną kuźnię, gdzie obecnie odbywają się warszta-
ty artystyczne, konferencje i bankiety. 

SpaCery I roWery
Z pewnością znajdziemy także wytchnienie, wędrując po 
XIX-wiecznym parku w stylu angielskim. Jest gdzie spa-
cerować, bo park ma powierzchnię 26 hektarów, a na 
jego terenie znajduje się wiele okazów starodrzewu oraz 
pomników przyrody. Dodatkową zachętą do spacerów 

po parku jest także znajdująca się tam galeria rzeźby, gdzie 
można zobaczyć pomniki wybitnych Polaków, m.in. Chopina, 
Mickiewicza czy Reymonta, a także bardziej współczesnej 
postaci – muzykologa i krytyka muzycznego Jerzego Wal-
dorffa. Ten ostatni regularnie tutaj wypoczywał, a w pałacu 
możemy nawet zwiedzić jego gabinet – stałą wystawę pa-
miątek po tym niezwykłym człowieku. Do dziś w Radziejo-
wicach odbywają się festiwale muzyczne jego imienia. 

Wokół Radziejowic przebiegają atrakcyjne szlaki tury-
styczne, a nieopodal szlaku żółtego, w Kuklówce Zarzecz-
nej, znajduje się drewniany dworek Józefa Chełmońskiego 
– twórcy słynnego obrazu Bociany oraz wielu innych (dla 
przypomnienia – jego dzieła można podziwiać w pałacu). 
Szczególnie atrakcyjne są w okolicach Radziejowic trasy 
rowerowe. Jedną z najciekawszych jest trasa, którą wyty-
cza bieg urokliwej rzeczki Pisi Gągoliny. Szlak rozpoczyna 
się przy basenach termalnych w Mszczonowie, biegnie 
przez Radziejowice i Żyrardów, aby ponownie wrócić do 
Mszczonowa. Spędzenie kilku godzin w tamtejszych ter-
mach to zresztą doskonała atrakcja dla całej rodziny. 
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Premiera po latach 
W plenerach radziejowickiego pałacu i parku po-
wstało wiele scen do przedwojennej filmowej wersji  
Pana Tadeusza. Film miał swoją kinową premie-
rę w 1928 roku, zbierał skrajne recenzje, a został 
zrealizowany przez ówczesnego wziętego reżysera  
Ryszarda Ordyńskiego. W czasie ostatniej wojny zagi-
nęła większość kopii filmu i dopiero w 2006 roku udało 
się odnaleźć we Wrocławiu osiemnaście rolek taśmy, 
które pozwoliły zmontować ponownie całe filmowe 
dzieło. W 2013 roku w pałacowych wnętrzach (od lat 
Domu Pracy Twórczej) odbyła się repremiera filmu. 

dom Pracy twórczej w Radziejowicach
Pałac w Radziejowicach
ul. h. sienkiewicza 4, 96-325 radziejowice

 +48 46 857 71 75
 www.palacradziejowice.pl  fo
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. filMowa wyciEczka . 
. Po PUSzczy . 

do PUSzczy kaMPinoSkiEj PRzyjEżdża Się PRzEdE wSzyStkiM 
Po wyPoczynEk. Są tUtaj Szlaki PiESzE, RowERowE i konnE, 

a dŁUgoŚć SaMych tylko znakowanych tRaS wynoSi aż 360 kiloMEtRów. 
PRzyjEMniE jESt takżE PRzEjEchać Się kolEjką wąSkotoRową do Stacji wilczE 

tUŁowSkiE na zachodniM SkRajU kaMPinoSkiEgo PaRkU naRodowEgo  
i StaMtąd Udać Się na wSPólną Rodzinną wędRówkę. 

alE Można takżE zaPlanować niEtyPową wyciEczkę SzlakiEM kRęconych 
tUtaj filMów i SERiali. w niEzwykŁych PUSzczańSkich kRajoBRazach 

PowStawaŁy BowiEM zdjęcia do takich PRodUkcji, jak: BRzEzina, 
Pan tadEUSz czy czaS honoRU. i ciąglE PowStają naStęPnE.

  tekst :  Marek Szymański

k a M P i n o S k i  P a R k  n a R o d o w y  fo
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Zaśnieżone krajobrazy Puszczy Kampinoskiej oraz leśni-
czówkę w miejscowości Granica można zobaczyć w filmie 
Jerzego Skolimowskiego Essential Killing. Bezimienny 
bohater (Vincent Gallo) trafia do chałupy w lesie, gdzie 
opiekuje się nim głuchoniema Polka. W tej roli wystąpiła 
znana francuska aktorka Emmanuelle Seigner. Śladami 
polskiego reżysera poszli także twórcy polsko-izraelskiej 
produkcji Igor i żurawie. Film jest opowieścią o losach do-
rastającego chłopca, który wraz z mamą emigruje z Rosji 
do Izraela. Kilka scen powstało w tej samej leśniczówce 
w Granicy, w której kręcono Essential Killing. 

ŚlaDaMI WajDy I paSIkoWSkIego
Krajobrazy Puszczy Kampinoskiej wielokrotnie wykorzy-
stywali także twórcy serialu Czas honoru. W trzeciej serii 
rozgrywała się tutaj scena, w której sowiecki spadochro-
niarz zostaje zrzucony na teren okupowanej Polski. Na 
potrzeby serialu rozpalono nawet ogromne ognisko, jako 
punkt orientacyjny dla pilota. Na terenie puszczy oraz 
okolicznych zabudowań (m.in. leśniczówki Zamość oraz 
„Chaty po Biederce”) nakręcono także sceny rozgrywające 
się po wejściu do Polski Armii Czerwonej. 

Brzozowy las w okolicach Leoncina (otulina Kampinoskie-
go Parku Narodowego) wykorzystał także reżyser Andrzej 
Wajda. Najpierw podczas filmowania Brzeziny, a później 
Pana Tadeusza. Nakręcono tutaj scenę spotkania Telime-
ny i Tadeusza (Grażyna Szapołowska i Michał Żebrowski). 
Znajdujący się na terenie puszczy wydmowy obszar zwa-
ny Grochalskie Piachy posłużył jako plener do sensacyj-
nego filmu Władysława Pasikowskiego Operacja Samum. 
Puszczańskie wydmy udawały w nim pustynię w Iraku. Na 
terenie gospodarstwa oraz zabudowań gajówki Rybitew 
ten sam reżyser nakręcił sekwencje do filmu Pokłosie. 

…a także ŚlaDaMI hIStorII
Osadnictwo na terenie Puszczy Kampinoskiej w pradoli-
nie Wisły rozpoczęło się dopiero w XVII wieku. W latach 
trzydziestych ubiegłego wieku utworzono tu pierwsze 

rezerwaty (Granica, Sieraków, Zamczysko). Sam Kam-
pinoski Park Narodowy został założony na powierzch-
ni 407 kilometrów kwadratowych w 1959 roku, kiedy 
ograniczono osadnictwo, a park stopniowo zalesiano. 
W 2000 roku Kampinoski Park Narodowy został wpisa-
ny na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO. Jego 
symbolem jest łoś.

Historia Puszczy Kampinoskiej jest nierozerwalnie zwią-
zana z walkami o niepodległość i obroną Polski w latach 
1794, 1863, 1939 oraz 1944. Na terenie parku znajdują 
się mogiły powstańców z 1863 roku, cmentarz partyzan-
tów oraz cmentarz Polaków rozstrzelanych przez Niem-
ców w latach 1939–1944. Co ciekawe, Warszawa jest 
jedyną stolicą w Europie, która sąsiaduje z parkiem na-
rodowym. Długość znakowanych szlaków turystycznych 
biegnących przez puszczę to około 360 kilometrów. Do-
zwolona jest tu turystyka piesza, rowerowa i konna. 
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ośrodek dydaktyczno-Muzealny 
kampinoskiego Parku narodowego  
granica, 05-085 kampinos

 +48 22 725 01 23  
 odm@kampinoski-pn.gov.pl

filmowe brzozy
W poszukiwaniu plenerów do swojego filmu Brzezi-
na Andrzej Wajda trafił w 1969 roku do Leoncina, do 
młodego wtedy lasu brzozowego. Wybitny reżyser 
szukał efektownych „malarskich” scen i takie znalazł 
właśnie tutaj. Trzydzieści lat później przypomniał so-
bie o tym niezwykłym miejscu w czasie kręcenia Pana 
Tadeusza. I tym sposobem urokliwy Leoncin na skraju 
Puszczy Kampinoskiej trafił na dobre do historii pol-
skiego kina. 
Okolica rzeczywiście jest przepiękna, bogata w lasy 
i unikalny w skali Europy kompleks wydm śródlądowych. 
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. hElEna w kąPiEli, .  
.kloSS na URloPiE . 

atRakcyjnE PoŁożEniE Łąc ka i  c aŁ Ej  gM in y 
w goStynińSko-wŁocŁawSkiM PaRkU kRaj oBRaz owyM z ac h ęc a  

do wEEkEndowych wyjazdów w tę M alown ic z ą okol ic ę. 
w otoczEniU laSów, wzniESiEń i  kRyStal ic z n iE c z yStyc h j Ez ioR 

PRz EBiEga MnóStwo Szlaków tURyStyc z n yc h. 
a  Świad oMoŚć,  żE to wŁaŚniE tUtaj  Poj Edyn kowal i 

S ię  M ichaŁ woŁodyjowSki  i  Boh Un w SUPERPRodUkc j i 
o gniEM i  M iEczEM, a  Piękna hElEn a – iz aBEl l a ScoRUPco 
– z ażywaŁa kąPiEli  w tUtEjSzyM j Ez ioRz E,  tyl ko dodaj E 

atRakcyjnoŚci  tEj  okol ic y. 

  tekst :  Marek Szymański
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Pojezierze Łąckie kusi naturalnym, nieskalanym przemy-
słowo środowiskiem: blisko połowa powierzchni gminy to 
obszary leśne. To wszystko sprawia, że do Łącka i okolic 
od dawna zaglądają ekipy filmowe. W słynnym Stadzie 
Ogierów – od którego zresztą przewodnicy radzą rozpo-
cząć zwiedzanie miasteczka – Krzysztof Zanussi kręcił 
sceny do filmu Cwał z Mają Komorowską w roli głównej. 
Fabuła filmu nawiązuje do pasji Idalii – głównej boha-
terki – do jazdy konnej. Idalia wszczepia dorastającemu 
Hubertowi nienawiść do bolszewizmu i miłość do koni. 
(W stadninie można zresztą do dzisiaj korzystać z usług 
instruktora jazdy konnej).

poruCzNIk kloSS Na urlopIe
Ekipy filmowe przyciągał do Łącka także urokliwy neo-
renesansowy pałac z końca XIX wieku, zbudowany na za-
mówienie Mikołaja Fuhrmana. Można zobaczyć go w filmie 
przygodowym z 1960 roku Szatan z siódmej klasy, w któ-
rym debiutowała młodziutka Pola Raksa. Pałac wraz z ota-
czającym parkiem stanowi ważną część intrygującej fabuły 
związanej z okresem napoleońskim. Kilka lat później gościł 
w nim porucznik Kloss, czyli Stanisław Mikulski, przy okazji 
realizowania odcinków „Żelazny krzyż” i „Podwójny nelson” 
serialu Stawka większa niż życie. W tym drugim porucznik 
Kloss przyjeżdża na urlop do Liska-Zdroju, a tak naprawdę 
stara się chronić alianckiego szpiega. 

Do dóbr dworskich należała także kaplica św. Huberta po-
łożona nad Jeziorem Łąckim Dużym, która była plenerem 
w filmie Jerzego Hoffmana Ogniem i mieczem. To właśnie 

w jej najbliższym otoczeniu pojedynkowali się Michał Wo-
łodyjowski i Bohun (Zbigniew Zamachowski i Aleksander 
Domogarow). Dziś ten filmowy wątek wykorzystują go-
spodarze zamku w pobliskim Gostyninie, organizując po-
kazowe pojedynki Bohuna z Wołodyjowskim. Uroki Jeziora 
Łąckiego Dużego – i nie tylko jego – podziwiać można tak-
że w scenie kąpieli pięknej Heleny Kurcewiczówny. Spa-
cer nad brzegiem Jeziora Łąckiego przewodnicy polecają 
szczególnie zakochanym parom. 

ŚlaDaMI Daleko oD SzoSy
Nad jeziorem i w jego najbliższej okolicy można także 
pojeździć rowerem. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych 
Pojezierza Gostynińskiego oznakowało aż 540 kilome-
trów tras rowerowych biegnących zarówno przez gminę, 
jak i całe pojezierze. Jeden z ciekawszych szlaków wiedzie 
z Matyldowa do Nowych Ciechomic. Ale jak wiedzie! Szlak 
prowadzi pomiędzy malowniczo położonymi jeziorami 
Zdworskim, Łąckim Dużym i Małym, Ciechomickim i Gór-
skim. Godny polecenia jest również szlak rowerowy wokół 
jeziora Soczewka. To właśnie tutaj, nad brzegiem urokli-
wie położonego jeziora Leszek Górecki, główny bohater 
kultowego serialu Daleko od szosy, próbował zauroczyć 
studentkę Anię. 
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gostynińsko-włocławski Park krajobrazowy 
ul. zamkowa 11, 87-820 kowal

 +48 54 284 22 26, 605 100 613 
 www. parki.kujawsko-pomorskie.pl/gwpk
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góRa kalwaRia to niE tylko znanE MiEjScE PiElgRzyMkowE 
o dŁUgiEj tRadycji, alE takżE doSkonaŁa lokalizacja do UPRawiania 

aktywnEj tURyStyki. i RoBiEnia filMów. wojciEch SMaRzowSki 
kRęciŁ tUtaj ScEny do SŁynnEj dRogówki, a w PoŁożonych niEoPodal 
BRzEŚcach MaREk kondRat wPRowadzaŁ MiEjScowych w kaPitalizM 

w koMEdii PiEniądzE to niE wSzyStko. PRzEz wiElE lat z gMiną związany 
ByŁ aktoR witold PyRkoSz – PyzdRa z SERialU janoSik. 

  tekst :  Marek Szymański

.góRa kalwaRia:  . 
. PyRkoSz, konRad i SoPhiE MaRcEaU .
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Leżące w powiecie piaseczyńskim miasteczko przyciąga 
skupionymi wokół rynku zabytkowymi świątyniami, a tak-
że rozproszonymi po mieście śladami kultury żydowskiej: 
dawnymi synagogami czy tzw. jatkami miejskimi. W ko-
ściele Podwyższenia Krzyża Świętego warto zobaczyć 
jeden z najcenniejszych lokalnych zabytków – XVI-wiecz-
ną woskową Pietę oraz pochodzące z XVII wieku obrazy 
Federica Barocciego: Przybicie do krzyża oraz Zdjęcie 
z krzyża. W dawnych benedyktyńskich ogrodach klasz-
tornych znajduje się z kolei kaplica św. Antoniego z Padwy 
ze słynną figurą świętego. Według tradycji figurka została 
przyniesiona przez Wisłę. 

kaMera Na bekSIńSkIego 
Nie każdy wie, że Góra Kalwaria i jej najbliższa okolica to 
także miejsce powstawania znanych filmów i seriali. Inte-
resujące krajobrazy i oryginalna miejska zabudowa przy-
ciągają tutaj bowiem ekipy filmowe. Na cmentarzu w Gó-
rze Kalwarii kręcono np. ujęcia do słynnego filmu Ostatnia 
rodzina o dramatycznym losie słynnego malarza Zdzi-
sława Beksińskiego. W nekropolii tej spoczywają zresztą 
wybitne postaci polskiej kinematografi, jak np. reżyser 
Andrzej Żuławski czy aktor Witold Pyrkosz (który przez  
dwadzieścia lat mieszkał nieopodal Góry Kalwarii). Na po-
grzeb Żuławskiego przyjechała nawet z Paryża jego była 
żona, znana francuska aktorka Sophie Marceau. 

W pobliskich Brześcach reżyser Juliusz Machulski nakrę-
cił wiele scen do komedii obyczajowej Pieniądze to nie 

wszystko. Film w trafny sposób opowiada o mieszkań-
cach wsi po upadku miejscowego PGR-u. Zrezygnowanym 
ludziom pomaga rzutki przedsiębiorca z Warszawy (Marek 
Kondrat). W Brześcach oraz na ulicach Góry Kalwarii re-
żyser Witold Adamek nakręcił sceny do komedii Wtorek. 
W filmie tym wystąpili m.in. Paweł Kukiz, Małgorzata Ko-
żuchowska oraz Kinga Preis. 

pożar W DrogóWCe
Reżyser Wojciech Smarzowski nakręcił w Górze Kalwarii 
sceny do dramatu Drogówka. Film jest opowieścią o pe-
rypetiach siedmiu zaprzyjaźnionych ze sobą policjantów. 
W miasteczku powstały sceny pożaru i konduktu pogrze-
bowego, które filmowcy nakręcili przed dawnym budyn-
kiem Archiwum Państwowego (Pałac Biskupi) oraz na 
dziedzińcu kościoła parafialnego. Nie trzeba chyba przy-
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Mostowiak mieszkał pod górą kalwarią
Na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii pocho-
wany jest Witold Pyrkosz, zapamiętany przez widzów  
m.in. jako serialowy Lucjan Mostowiak w M jak Miłość 
oraz Pyzdra w Janosiku. Aktor przeprowadził się do 
pobliskiej Wólki Dworskiej w 1989 roku i zaangażo-
wał nawet w prace lokalnego samorządu, bo w latach  
1998–2006 był radnym powiatu piaseczyńskiego. 
W Górze Kalwarii spędził także kilka ostatnich miesięcy 
życia Adolf Dymsza (zmarły w 1975 roku), jeden z naj-
bardziej znanych przedwojennych aktorów filmowych. 
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pominać, że Smarzowski należy do najwybitniejszych pol-
skich reżyserów. Jest twórcą m.in. wielokrotnie nagradza-
nego filmu Róża, o tragicznym losie Mazurów po ostatniej 
wojnie. 

W pobliskim Czersku powstawały zdjęcia do komedii Ka-
zimierza Kutza Pułkownik Kwiatkowski. W neobaroko-
wym kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego 
nakręcono scenę ślubu „pułkownika” Kwiatkowskiego 
z Krysią (Marek Kondrat i Renata Dancewicz). W stojącym 
nieopodal kościoła gotyckim Zamku Książąt Mazowiec-
kich powstawały sceny do filmu i serialu fantasy Wiedź-
min. Kręcono je na zamkowym dziedzińcu oraz w fosie. 
Na potrzeby produkcji filmowej u stóp zamku postawiono 
makietę karczmy. 

Bliższe i dalsze okolice Góry Kalwarii sprzyjają aktywnej 
turystyce. Już położenie na wysokiej nadwiślańskiej skar-
pie dodaje temu miejscu sporo uroku. Przez miasteczko 
i najbliższą okolicę przechodzi atrakcyjna trasa spacerowa 
Skarpa, a amatorów turystyki rowerowej przyciąga Choj-
nowski Szlak Rowerowy przebiegający od warszawskich 
Kabat, poprzez Piaseczno, do Góry Kalwarii. Klimatyczna 
jest także trasa spacerowa przez teren zalewowy Bagno 
Całowanie, gdzie malowniczą okolicę można podziwiać 
z wieży widokowej. 
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góra kalwaria, dom kultury
ul. 3 maja 10, 05-530 góra kalwaria

 +48 22 727 34 11-13 
 www.gorakalwaria.pl

jesień
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lEżący w PowiEciE SiEdlEckiM SERoczyn i jEgo okolicE 
to MiEjScE SPRzyjającE aktywnEj tURyStycE, wyciEczkoM PiESzyM, 

RowERowyM i… filMowyM. któż z widzów niE PaMięta SŁynnEj ScEny 
z filMowEj adaPtacji nocy i dni, kiEdy to józEf toliBoSki 

(w tEj Roli kaRol StRaSBURgER) w BiaŁyM gaRnitURzE wchodzi 
do BŁotniStEgo StawU, zRywa kwitnącE nEnUfaRy 

i kŁadziE jE U StóP BaRBaRy. 

  tekst :  Marek Szymański

. nocE i dni . 
. w SERoczyniE . 
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Nieopodal rośnie prastary las, a rezerwaty Dąbrowy Sero-
czyńskie i Kulak kuszą widokiem rozłożystych dębów i bu-
ków, tajemniczymi uroczyskami i stawami. Jeden z nich 
(w rezerwacie Kulak) to ów słynny staw z serialu i filmu 
w reżyserii Jerzego Antczaka. Filmowy staw niewiele się 
zmienił od tamtego czasu, a co najważniejsze – ciągle 
kwitną na nim nenufary. 

SpaCer po fIlMoWej okolICy
Naszą wyprawę możemy jednak rozpocząć od zabyt-
kowego parku z okazałymi jesionami, klonami i kasz-
tanowcami, położonego w południowej części Sero-
czyna, obok neorenesansowego pałacyku Edmunda 
Wernera. W części wsi nazywanej „Adamiec” stanął 
zaprojektowany przez scenografów dworek Niechci-
ców, przed nim wykopano staw, a nieopodal posadzo-
no 300 wierzb. 

Seroczyn z powodzeniem udawał bowiem filmowy Ser-
binów. Dworek niestety nie przetrwał długo, bo po za-
kończeniu zdjęć dyrektor miejscowego PGR-u kazał go 
rozebrać. Sceny z folwarku, sceny żniw, a także spacery 
Niechciców po majątku także kręcone były w Seroczynie. 
Jednym słowem, można się poczuć jak w filmowym i li-
terackim Serbinowie. Tak zapewne czuli się reżyser Jerzy 
Antczak i jego żona Jadwiga Barańska (filmowa Barbara 
Niechcic), bo wielokrotnie po zakończeniu filmu wracali 
tutaj, by spacerować po wiejskich alejkach. 

roWereM Do SłyNNego StaWu
Odwiedzając Seroczyn, warto skierować się także pod 
Pomnik Ojczyzny przedstawiający sylwetkę orła stojące-
go na cokole. Na pomniku – odsłoniętym w 2013 roku – 
umieszczono daty wydarzeń ważnych do Seroczyna, gmi-
ny Wodynie oraz całej Polski. Położenie pomnika nie jest 
przypadkowe. Według tradycji znajdowała w tym miejscu 
karczma, w której zatrzymał się Napoleon podczas wy-
prawy na Smoleńsk. 

Na amatorów wycieczek rowerowych czeka Trasa Wo-
dyńska – przebiegający m.in. przez Wodynie, Seroczyn 
i Kołodziąż szlak rowerowy, który łączy historyczne miej-
sca rozsiane w południowo-zachodniej części powiatu 
siedleckiego. Po drodze, w rezerwacie Kulak w Kołodzią-
żu, możemy zrobić sobie krótką przerwę i zobaczyć wspo-
mniany staw z Nocy i dni. 

W pobliskim Wodyniu, siedzibie gminy, warto zatrzy-
mać się przy zabytkowym drewnianym kościółku pod 
wezwaniem świętych Piotra i Pawła. We wnętrzu przy-
ciągają uwagę boczne ołtarze barokowe z drugiej po-
łowy XVIII wieku, a także późnogotycki XVI-wieczny 
krucyfiks. 

A szukając wytchnienia po rowerowo-pieszych wraże-
niach, możemy odpocząć na malowniczej łące położonej 
niemal w centrum Wodynia, w cieniu starych drzew. Po-
nadstuletnie jesiony i lipy rosną nieopodal rzeczki Wodyn-
ki i dają turystom upragniony cień. 
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jak reżyser znalazł Serbinów
„Wreszcie Jurek Masłowski dowiaduje się, że osiem-
dziesiąt kilometrów od Warszawy, blisko Stoczka Łu-
kowskiego, jest obiekt z pięknymi stawami i resztką 
dworskich zabudowań. Miejscowość nazywa się Sero-
czyn. Znalezienie Serbinowa rozpoczęło najszczęśliw-
szy cykl mojego życia (…)”.

Fragment książki Jerzego Antczaka 
Noce i dnie mojego życia

informacja turystyczna w Siedlcach
ul. Pułaskiego 7, 08-110 siedlce

 +48 690 000 987 
 www.nlot.pl
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MińSk MazowiEcki SŁynnyMi lUdźMi kUltURy Stoi. co Łączy wyBitnEgo 
REżySERa andRzEja wajdę, SŁynnEgo aktoRa natURSzczyka jana hiMilSBacha 

i twóRcę lEgEndaRnEj „Piwnicy Pod BaRanaMi” PiotRa SkRzynEckiEgo? 
wSzyScy związali SwojE loSy z MińSkiEM, a MiaSto do dziSiaj kUltywUjE 

PaMięć o tych wyBitnych PoStaciach. jan hiMilSBach doczEkaŁ Się nawEt 
wŁaSnEgo, oRganizowanEgo najczęŚciEj wE wRzEŚniU fEStiwalU, 

a PiotR SkRzynEcki – oRyginalnEgo PoMnika StojącEgo PRzEd 
MiEjSką SzkoŁą aRtyStyczną.

  tekst :  Marek Szymański

M i ń S k  M a z o w i E c k i  i  g ó R y  Ł a ń c U c h o w E
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. wajda na PlaniE . 
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Ale najpierw warto zatrzymać się w Górach Łańcucho-
wych, paśmie malowniczych wydm porośniętych sosna-
mi. Parkujemy samochód przy rezerwacie Bagno Pogorzel 
i dalej wędrujemy do Góry Skorinowej. Spacer po Mińsku 
najlepiej rozpocząć od malowniczego Parku Miejskiego  
im. Dernałowiczów. Urokowi tego miejsca dodaje baroko-
wo-klasycystyczny pałac oraz rzeka Srebrna. Przed pała-
cem Arkadiusz Czerepach udzielał wywiadu telewizyjnego 
w serialu Ranczo. 

europa, europa
Nieopodal – przy ulicy Kościelnej – stanął oryginalny 
przystanek autobusowy, który ma przypominać o krę-
conym tutaj dziele Andrzeja Wajdy Brzezina. Lokalizacja 
„filmowego” przystanku nie jest przypadkowa: w ka-
mienicy przy ulicy Kościelnej 4 wybitny reżyser nakręcił 
sceny do Pierścionka z orłem w koronie, a na pobliskim 
Starym Rynku do wspomnianej Brzeziny. W filmowych 
kadrach tej ostatniej produkcji możemy zobaczyć drew-
nianą zabudowę rynku, a także fragment ulicy Nadrzecz-
nej. W Brzezinie wzięli udział (w charakterze statystów) 
mieszkańcy Mińska, co wspomina się w mieście nad 
Srebrną do dzisiaj. Plenery ulicy Mireckiego wykorzysta-
ła z kolei Agnieszka Holland w filmie wojennym Europa, 
Europa. 

Jeśli chcemy dzień zakończyć aktywnie, możemy sko-
rzystać z miejskiego aquaparku z lodowiskiem. A miło-
śników kontaktu z przyrodą zaprasza Mazowieckie Sioło 
Julianówka, urocze miejsce położone wśród łąk i lasów, 
z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Miasto i jego najbliższa 
okolica zachęcają także do pieszo-rowerowych wypraw. 
Ciekawy jest np. rowerowy szlak do rezerwatu Jedlina, 
który prowadzi przez pola, lasy i wsie na południowy 
wschód od Mińska. Po drodze możemy m.in. zobaczyć 
cmentarz wojenny z czasów powstania listopadowego 
1830/1831. 

troChę hIStorII
Mińsk Mazowiecki to ważne miejsce związane z przebie-
giem Bitwy Warszawskiej. 7 sierpnia 1920 roku generał 
Józef Haller wstąpił do kościoła pod wezwaniem Naro-
dzenia Najświętszej Marii Panny i wraz ze swym szta-
bem uczestniczył w odprawianej właśnie mszy świętej. 
Po nabożeństwie modlił się o zwycięstwo oręża polskie-
go przed obrazem Matki Bożej Anielskiej umieszczonym 
w bocznej nawie. Dziesięć dni później generał ponownie 
klęczał przed świętym wizerunkiem, dziękując za zwycię-
stwo i prosząc o dalsze sukcesy wojska polskiego. Razem 
z nim modlili się nuncjusz apostolski Achille Ratti (póź-
niejszy papież Pius XI) oraz Charles de Gaulle (późniejszy 
prezydent Francji).
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Ławeczka jana himilsbacha
Mińsk Mazowiecki ma swoją ścieżkę filmową. Stworzyli 
ją uczniowie miejscowego Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych. Ścieżka rozpoczyna się na skwerze przed Miejską 
Biblioteką Publiczną, gdzie stoi „ławeczka” urodzonego 
w mieście Jana Himilsbacha. To właściwie nie ławeczka, 
ale instalacja z oksydowanych prętów, przedstawiają-
ca siedzącego przy stoliku aktora naturszczyka. Dru-
gie krzesło pozostaje puste. Twórca rzeźby, związany 
z miastem artysta Grzegorz Ojrzyński, chciał nawiązać 
w ten sposób do legendarnych spotkań Himilsbacha 
i Zdzisława Maklakiewicza. Stolik, przy którym siedzi 
Himilsbach, jest pozbawiony blatu; podobno dlatego, 
żeby miejscowi amatorzy mocniejszych trunków nie 
próbowali napić się z bohaterem instalacji. 

Muzeum ziemi Mińskiej
ul. stefana okrzei 16, 05-300 mińsk mazowiecki

 +48 25 752 25 81
 www.mzm-minskmaz.pl
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czy Ulica Stalowa na waRSzawSkiEj PRadzE MożE Udawać lEżącą 
Po dRUgiEj StRoniE wiSŁy MaRSzaŁkowSką? jak najBaRdziEj. 

UdaŁo Się to REżySERowi janowi koMaSiE, któRy z niEwiElką PoMocą 
EfEktów koMPUtERowych odtwoRzyŁ gŁówną aRtERię Stolicy 

z czaSów PowStania waRSzawSkiEgo. Mowa o SŁynnyM dRaMaciE 
hiStoRycznyM MiaSto 44, któRy oPowiada o loSach MŁodych 

UczEStników PowStania.  

  tekst :  Marek Szymański

w a R S z a w S k a  P R a g a  fo
t.: 

lU
kS

zc
zE

Pa
n

Sk
i –

 a
d

o
BE

 S
to

ck

. BaREja, wajda i PolańSki, . 
. czyli PRaga na filMowo  . 
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Warszawska Praga była wielokrotnie wykorzystywana 
jako plener filmowy. Filmowcy trafiali tu w poszukiwaniu 
malowniczego tła i szczególnego klimatu. Film Rezerwat 
w reżyserii Łukasza Palkowskiego jest hołdem złożonym 
tej części miasta – opowiada o współczesnych losach jej 
mieszkańców. Statystami w filmie Palkowskiego byli au-
tentyczni mieszkańcy Pragi Północ, w tym kamienicy przy 
ulicy Konopackiej 12. Budynek oraz podwórko tej kamie-
nicy stanowiły jeden z głównych plenerów filmu. Część 
zdjęć powstała także na ulicy Stalowej.

praga, której już NIe Ma 
Praga pojawia się także w filmach Stanisława Barei. 
W komedii Miś można zobaczyć ulicę Wileńską oraz skrzy-
żowanie ulic Targowej i Solidarności, przez które przejeż-
dżała węglarska fura z bohaterami filmu. W scenie tej 
wystąpili m.in. Marek Siudym oraz Stanisław Tym. W ka-
drach filmowych widać (obecnie zdemontowany) Pomnik 
Braterstwa Broni zwany popularnie Pomnikiem Czterech 
Śpiących oraz praską cerkiew pod wezwaniem świętej 
Marii Magdaleny. 

Praga to także znane w całej Warszawie bazary. Dawny Ba-
zar Różyckiego można zobaczyć w komedii Kingsajz w re-
żyserii Juliusza Machulskiego oraz w Krzyku Barbary Sass. 
W filmie Kingsajz Olo Jedlina (Jacek Chmielnik) przebrany 
za krasnoludka krąży pomiędzy kupującymi na bazarze, 
wykrzykując hasło „Szuflandia”. Słynny praski bazar wystę-
pował także na kartach słynnych powieści, jak chociażby 
Złego Leopolda Tyrmanda czy Dobrego Waldemara Łysiaka. 
To tutaj także – w poszukiwaniu rzezimieszków i zabójców 
– zagląda porucznik Borewicz w serialu 07 zgłoś się. 

oSCar Dla pragI
Praskie ulice sugestywnie udawały także warszawskie 
getto. Jedną z najczęściej filmowanych ulic Pragi jest uli-
ca Mała, gdzie powstały sekwencje oscarowego Pianisty. 
Film w reżyserii Romana Polańskiego kręcony był także 

w innych częściach dzielnicy: na ulicy Stalowej, Ząbkow-
skiej i Konopackiej. Odrapane praskie kamienice, udające 
w Pianiście zabudowania getta, miały nowe okna z biały-
mi ramami. Ekipa scenograficzna musiała je zatem posta-
rzeć, aby z daleka wyglądały autentycznie. Reszty dopeł-
niła cyfrowa postprodukcja.

Unikalną architekturę ulicy Małej wykorzystał również 
reżyser Andrzej Wajda, kręcąc tutaj sceny do dramatu 
Korczak. Mostkiem łączącym dwie części getta warszaw-
skiego przechodził w tym miejscu główny bohater. Ty-
tułową rolę zagrał w filmie Wojciech Pszoniak. W serialu 
Dom w reżyserii Jana Łomnickiego filmowcy wykorzystali 
zabudowę ulicy Kowelskiej, a w szczególności kamienicę 
przy ulicy Kowelskiej 6. W trzeciej i czwartej części słynne-
go serialu to ten budynek zagrał filmową kamienicę przy 
ulicy Złotej 25 w Warszawie. 

warszawskie centrum informacji turystycznej
Plac zamkowy 1/13, 00-267 Warszawa

 +48 22 635 18 81
 www.wcit.waw.pl

kiedyś kręcili, teraz mieszkają 
Budynek przy ulicy Stefana Okrzei 12 był najczęściej 
wykorzystywanym obiektem filmowym w Warszawie. 
Filmowcy chętnie kręcili w zrujnowanym gmachu daw-
nej Fabryki Ślusarskiej Ogórkiewicza i Zagórnego. Tutaj 
powstawały seriale Pitbull i Sfora oraz dramat histo-
ryczny Róża Wojciecha Smarzowskiego (sceny z pacy-
fikacji Mokotowa i Powstania Warszawskiego). Dziś nie 
zobaczymy już tamtego budynku. W 2019 roku stanął 
pod tym adresem nowoczesny, ośmiopiętrowy apar-
tamentowiec. Pozostał jednak historyczny ślad: relikty 
fabryki architekci wkomponowali w fasadę budynku 
mieszkalno-usługowego Apartamenty Krowia 6. 
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jak wiEdzą wSzyScy widzowiE kUltowEgo SERialU ojciEc MatEUSz, 
tytUŁowy BohatER jESt PRoBoSzczEM w SandoMiERzU. 

alE to tylko SztUka filMowEj ilUzji.  Bo PRzEz SandoMiERSki RynEk 
naSz BohatER zMiERza PRoSto do URokliwEgo dREwnianEgo koŚcióŁka 

w gliniancE niEdalEko otwocka. BagatEla, 
250 kiloMEtRów od SandoMiERza. to BowiEM wŁaŚniE tUtaj 

PowStajE częŚć zdjęć do SERialU. 

  tekst :  Marek Szymański
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Przed emisją słynnego serialu XVIII-wieczną świątynię 
św. Wawrzyńca rzadko odwiedzali turyści. Oprócz para-
fian najczęściej zaglądali tutaj pątnicy wędrujący do oto-
czonego kultem obrazu Matki Bożej Glinieckiej. Obecnie 
barokową świątynię z Glinianki zna cała Polska. Wiadomo 
– tutaj mieści się parafia ojca Mateusza. 

glINIaNka jako Stara WIoSNa
Atrakcyjności tej okolicy dodaje także Mazowiecki Park 
Krajobrazowy oraz płynąca przez wieś rzeka Świder, two-
rząca nieopodal malownicze przełomy. Można z uśmie-
chem stwierdzić, że producenci serialu przenieśli Sando-
mierz do Glinianki. To właśnie tutaj Artur Żmijewski, czyli 
tytułowy bohater, wygłasza płomienne kazania, spowiada 
skruszonych parafian i rozwiązuje kryminalne zagadki. Ale 
na Ojcu Mateuszu nie kończy się filmowa historia tych okolic. 
W tym samym kościele kręcono także sekwencje do innego 
popularnego serialu – Plebania, a Glinianka została serialo-
wą parafią o nazwie Stara Wiosna. Kierował nią ksiądz

Antoni Wójtowicz – proboszcz fikcyjnej parafii w Tul-
czynie, w którego wcielił się tak doskonale Włodzimierz 
Matuszak. Po obejrzeniu zabytkowej świątyni możemy 
zostawić samochód na pobliskim ryneczku i zrobić sobie 
krótką wycieczkę wzdłuż biegu Świdra. Szlak rozpoczyna 
się przy kościele, prowadzi przez Wolę Karczewską i dalej 
do najpiękniejszej części doliny Świdra, który tworzy tu 
malowniczy przełom. Przechodzimy przez wąski, urokli-
wy jar zwany Złotym Kanionem, a wyprawę kończymy 
w miejscowości Rudki. 

fIlMoWe okolICe
Glinianka położona jest w powiecie otwockim, w któ-
rym nie brakuje licznych atrakcji turystycznych. Po obej-
rzeniu serialowego kościoła warto zajrzeć np. do poło-
żonego nieopodal Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, 
które mieści się w pięknym pałacu Bielińskich. Pałac 
ma długą tradycję, bo powstał jeszcze pod koniec XVII 
wieku jako letnia rezydencja magnacka, ale ostateczny 
wygląd zyskał po remoncie rozpoczętym w 1827 roku. 
Bywała w tym miejscu cała arystokratyczna śmietanka 
przełomu XVII i XVIII stulecia. Lubił tutaj zajeżdżać Jan III 
Sobieski, ale także król August II Mocny, który wdał się 
w romans z córką Bielińskich Marianną. Historia tego 
płomiennego romansu zasługuje jednak na odrębną 
opowieść. 

Do wizyty w tym miejscu zachęca nie tylko interesująca 
ekspozycja z XVIII-wiecznymi freskami, ale również samo 
położenie pałacu – w pięknym parku, otoczony wodami 
jeziora Rokola. Pałac Bielińskich ma także swoją filmową 
historię: latem 2000 roku trwały tutaj zdjęcia do filmu 
Chopin. Pragnienie miłości z Piotrem Adamczykiem w roli 
tytułowej. W pałacowych wnętrzach zaaranżowano trzy 
paryskie mieszkania Chopina. 

Muzeum wnętrz w otwocku wielkim
zamkowa 49, 05-480 otwock Wielki

 +48 22 780 80 02
 www.otwock.mnw.art.pl
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niE Ma chyBa innEgo SERialU, któRy tak Mocno wRyŁBy Się w PowSzEchną 
ŚwiadoMoŚć, jak dEkalog w REżySERii kRzySztofa kiEŚlowSkiEgo.  

UjąŁ on w dziESięciU odcinkach – każdy nawiązUjący 
do innEgo BiBlijnEgo PRzykazania – niEjEdnoznacznE SytUacjE MoRalnE, 

w któRych znalEźli Się BohatERowiE. oBSyPany nagRodaMi SERial 
(i dwa oPaRtE na niM filMy faBUlaRnE) zachęca takżE do SPacERU  

Po waRSzawiE ŚladaMi SŁynnEj PRodUkcji. 

  tekst :  Marek Szymański

. ŚladaMi dEkalogU  . 
. w waRSzawiE . 

w a R S z a w a  z n a n a  i  n i E z n a n a
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W filmowych kadrach przewijają się stołeczne blokowiska, 
ale najczęściej widać osiedle Inflancka, nowoczesne jak na 
owe czasy osiedle mieszkaniowe, które powstało w la-
tach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w technologii 
tzw. ramy H, czyli konstrukcji żelbetonowych stawianych 
piętro za piętrem. 

DraMat NaD jezIoreM
Osiedle Inflancka położone jest między ulicami Inflancką 
i Dziką, a widzowie mogli je najlepiej zapamiętać z De-
kalogu VI oraz jego filmowej wersji, czyli Krótkiego filmu 
o miłości. Przez okno swojego mieszkania młody chłopak 
(Olaf Lubaszenko) podgląda przez lunetę piękną sąsiadkę 
(w tej roli Grażyna Szapołowska). Jak pamiętają widzowie, 
historia kończy się dramatycznie dla zakochanego Tomka, 
a w finałowej scenie to piękna plastyczka zagląda przez 
lunetę do wnętrza swojego mieszkania, jakby przyglądała 
się swojemu życiu. 

Nie mniej dramatyczny przebieg miała fabuła Dekalogu I, 
którego najważniejszym miejscem było Jezioro Gocław-
skie. To w nim toną dwaj nastolatkowie, w tym Paweł, syn 
głównego bohatera. Dramat Krzysztofa ma swój ciąg dal-
szy, bo rozbity tragicznym wypadkiem syna ma pretensje 
do Boga. Zdesperowany przewraca prowizoryczny ołtarz 
w nowym kościele. Ta scena powstała w autentycznej 
świątyni, wykańczanym jeszcze w czasie realizacji zdjęć 
kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego, 
jednym z symboli dzielnicy Ursynów. 

olbryChSkI NoCą
Najbardziej chyba znana część Dekalogu (ta odnosząca 
się do przykazania ,,Nie zabijaj’’) rozgrywa się kilka kilo-

metrów od tego miejsca, na Trakcie Królewskim. Główny 
bohater, Jacek Łazar,  włóczy się bez celu po Starym Mie-
ście, a na Placu Zamkowym przygląda się pracy ulicznego 
artysty malarza. Za chwilę wsiądzie do stojącej nieopodal 
taksówki, aby na peryferiach miasta okrutnie zamordo-
wać kierowcę. Dekalog V doczekał się także filmowej wer-
sji w postaci Krótkiego filmu o zabijaniu, który był szero-
ko komentowany na świecie, zdobył także w 1988 roku  
Europejską Nagrodę Filmową. 

Wróćmy jeszcze na Trakt Królewski, a konkretnie na od-
dalony o dwa kilometry plac Trzech Krzyży, który można 
zobaczyć w Dekalogu III. To piękne miejsce w śródmieściu 
Warszawy poznajemy nocą, gdy uciekająca przed samot-
nością Ewa (Maria Pakulnis) podstępem ściąga w to miej-
sce swojego dawnego kochanka Janusza (Daniel Olbrych-
ski). W tym miejscu, już o świcie, kończy się także filmowa 
opowieść. Przez kolumnadę kościoła świętego Aleksan-
dra spoglądamy na bohaterów tej dramatycznej historii.
 
Plac Trzech Krzyży zyskał ostateczny kształt architekto-
niczny w XVIII wieku, a w 1965 roku jego założenie urba-
nistyczne zostało wpisane do rejestru zabytków. Oprócz 
Dekalogu III plac można zobaczyć w wielu innych produk-
cjach, np. w dramacie obyczajowym Warszawa z Agniesz-
ką Grochowską. 
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centrum warszawskiej informacji turystycznej
Stołeczne Biuro turystyki
Pałac kultury i nauki (wejście od emilii Plater)
Plac defilad 1, 00-910 Warszawa

 +48 503 033 720
 www.warsawtour.pl
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 .filMowcy lUBią . 
. czERwińSk .  

PoŁo żo ny na nadwiŚlańSkiEj  SkaRPiE c z ERwiń Sk n ad wiSŁ ą 
PRz yciąga niE tylko aMatoRów Piękn yc h kRaj oBRaz ów, 

alE takżE EkiPy filMowE. to tUtaj  kRz ySz tof z an USSi 
nakRęciŁ  SŁynny cwaŁ z  M aj ą koM oRowSką, 

tU PowStaŁa znana koMEdia Być j ak kaz iM iERz dEyn a, 
a  ŚREdniowiEcznE oPac two PoSŁUż yŁo 

jako PlEnER do SERialU StUl Ec iE win n yc h. 

  tekst :  Marek Szymański
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Jest zresztą wiele powodów, dla których warto odwiedzić 
to malownicze miasteczko. Mało jest bowiem miejsc na 
Mazowszu z tak zachowaną drewnianą zabudową, do 
tego z niezwykłą przeszłością. To w Czerwińsku przepra-
wiał się w drodze na Grunwald król Władysław Jagiełło, to 
tutaj położono słynny most pontonowy, przez który prze-
prawiała się królewska armia. Niemym świadkiem tam-
tych wydarzeń było XII-wieczne romańskie opactwo – 
mimo licznych rekonstrukcji w czasach gotyku, renesansu 
i baroku – jeden z najważniejszych zabytków architektury 
romańskiej w Polsce. Ale – jak już wspomnieliśmy – uro-
kliwie położony na wiślanej skarpie Czerwińsk pokochali 
również filmowcy. 

koMoroWSka W bryCzeSaCh
Miasteczko ze znanego filmu Krzysztofa Zanussiego Cwał 
to widoki z Czerwińska – czerwińskie ulice, przedwojenne 
domostwa, kościół i rynek, na którym odbywa się scena 
kupowania klaczy przez ciotkę Idalię, graną przez Maję Ko-
morowską. To do tej pory jeden z najwybitniejszy filmów, 
który powstał w plenerach zabytkowego miasteczka. 
Widok Mai Komorowskiej w bryczesach i na koniu zapa-
miętało wielu pasjonatów polskich filmów. Sceny z filmu 
znane są wielu Polakom – nawet tym, którzy nigdy nie 
obejrzeli go w całości. Ze względu na swoją historyczną 
tematykę – lata terroru stalinowskiego – film jest często 
wznawiany i dyskutowany. Na Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni (1996) Maja Komorowska otrzymała 
nagrodę specjalną jury za główną rolę kobiecą.

W filmie Szamanka główna bohaterka zwana „Włoszką”, 
którą gra Iwona Petry, przyjeżdża do małego miastecz-

ka, żeby odwiedzić rodziców – te sceny kręcono także 
w Czerwińsku. W miasteczku znajduje się niewielka przy-
stań żeglugi śródlądowej na Wiśle. Również ona posłuży-
ła jako plan filmowy takich produkcji, jak serial Magiczne 
Drzewo (w odcinku pt. „Bracia”) czy Matura w reżyserii 
Tadeusza Konwickiego. 

W Czerwińsku nakręcono także wiele scen do zna-
nej komedii Być jak Kazimierz Deyna z Przemysławem 
Bluszczem oraz Jerzym Trelą. Fabuła filmu rozgrywa się 
w niewielkim sennym miasteczku, w którym ojciec (Prze-
mysław Bluszcz) postanawia zrobić z syna słynnego pił-
karza. Film zebrał dobre recenzje za pieczołowite odtwo-
rzenie klimatu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 
do czego przyczyniła się oryginalna architektura miasta.
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tajemnica templariuszy
Na rozwiązanie czeka wciąż związana z Czerwińskiem 
zagadka skarbu templariuszy. W księgach zakonnych 
opactwa odnotowano bowiem wizytę templariuszy, 
którzy hojnie zrewanżowali się za gościnę. Przybyli oni 
do Czerwińska własną, imponującą flotyllą łodzi. Wizyta 
miała miejsce już po kasacie zakonu i zgładzeniu jego 
wielkiego mistrza przez króla Francji Filipa Pięknego 
(1314). Król pożądał skarbu templariuszy, jednak nigdy 
go nie odnalazł. Może mury czerwińskiego opactwa 
kryją tajemnicę słynnego skarbu? Szukając w dawnym 
opactwie śladów po templariuszach, warto obejrzeć 
największy w Polsce zbiór romańskich fresków (trzeba 
ich szukać w kaplicy Ukrzyżowania). To także prawdziwy 
skarb! 
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bazylIka W SerIalu
Ozdobą Czerwińska nad Wisłą jest także cenny kompleks 
sakralny – wznosi się tutaj średniowieczne opactwo 
(obecnie bazylika) z cudownym obrazem Matki Boskiej 
Czerwińskiej, będącym celem tłumnych pielgrzymek od 
czasu, kiedy Władysław IV w 1647 roku wybłagał u Matki 

Bożej powrót do zdrowia po ciężkiej chorobie i w podzięce 
za spełnioną prośbę pozostawił wotum. Tutejszy klasztor 
powstał w XII wieku. Pierwszy dokument wspominający 
o Czerwińsku, pochodzący z 1155 roku, to bulla papieża 
Hadriana IV dotycząca właśnie klasztoru. 

W budynku klasztornym w 1976 roku powstało Muzeum 
Misyjne i Parafialne salezjanów, w którym zgromadzono 
liczne pamiątki przywożone przez misjonarzy salezjań-
skich z całego świata. Latem 2019 roku zabudowania 
bazyliki posłużyły jako plan filmowy serialu Stulecie Win-
nych, w którym zagrali m.in. Kinga Preis, Jan Wieczorkow-
ski i Katarzyna Kwiatkowska. Serial ukazywał losy kolej-
nych pokoleń zwyczajnej rodziny z podwarszawskiego 
Brwinowa. 

Ale miało miasteczko i serialowe wątki kryminalne. Plene-
ry Czerwińska można np. rozpoznać w serialu Kryminalni: 
kręcono tutaj sceny do odcinków „Miasteczko” i „Świadek”. 
Wykorzystał je także reżyser Władysław Pasikowski przy 
kręceniu drugiego sezonu serialu Glina z Maciejem Stuh-
rem i Jerzym Radziwiłowiczem. 
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Urząd Miasta i gminy w czerwińsku  
Promocja miasta i gminy

 +48 24 231 58 80
 www.czerwinsk.pl
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Przewodnik do pobrania Przewodnik do pobrania




