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Mazowsze. Ile znaczeń ma to słowo?  
Chyba tyle, ile każdy turysta sam chce. 

Dla podróżnika z zagranicy, takiego jak ja,  
na samym początku kojarzy się z Warszawą.  

Później przychodzi do głowy kilka kolejnych miast,  
zamków, muzeów czy skansenów. 

Najciekawszy w Mazowszu jest tak naprawdę  
ten mix, to wszystko razem. Ja nazywam to 

różnorodnością w 10 punktach. 
Europejski Manhattan. Warszawski folklor.  

Dworek Chopina. Najdłuższe koszary. Len. Audioriver. 
Mazowiecka Wenecja. Szkoci. Radomska wieś. Bursztyn. 

Witajcie na Mazowszu!
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Kurpie
puSZCZA
KurpiOWSKA

 
Puszcza Kurpiowska (Zielona), będąc terenem pogranicznym 
z Prusami, zaczęła budzić zainteresowanie książąt mazowieckich 
dopiero w XIV wieku jako doskonały teren łowiecki, ale również ze 
względu na sezonowe bartnictwo, rybołówstwo, czy też wydobywa-
nie oraz obróbkę bursztynu. Osadnictwo zaczęło się rozwijać dopiero 
w XV i XVI wieku, głównie z powodu eksploracji dóbr naturalnych  
– wcześniej ta kraina o piaszczystych i torfowo-bagiennych glebach 
nie wydawała się atrakcyjna. Z miejscowej ludności – Kurpiów – cięż-
kie warunki naturalne oraz tryb życia uczyniły patriotów, którzy ode-
grali ważną rolę w późniejszych wojnach i powstaniach. Do puszczy 
napływali nie tylko zwykli migranci poszukujący lepszego życia, ale 
także zbiegli chłopi pańszczyźniani, drobna szlachta, ludzie zewsząd, 
mający problemy z prawem. Kurpie podlegali jedynie królowi, ni-
gdy nie odrabiali pańszczyzny, co miało dla nich ogromne znaczenie 
– stąd specyficzna i niepowtarzalna kultura Kurpiów mająca swoje 
korzenie w poczuciu bezgranicznej wolności i honorze. 
Od lat 30. XVIII wieku zostały zasiedlone tereny na południe od 
Puszczy Kurpiowskiej, tzw. Puszcza Biała (zamieszkała w części 
przez rodziny kurpiowskie z terenu Puszczy Zielonej). Ten rejon został 
nazwany Kurpiami Białymi.

W lutym 1807 roku, w bitwie z Rosjanami, Napoleon odniósł tu 
wielkie zwycięstwo, które zostało upamiętnione nazwą Ostrołęka, 
umieszczoną na Łuku Triumfalnym w Paryżu. W czasie powstania 
listopadowego, w 1831 roku pod Ostrołęką rozegrała się kolejna 
słynna bitwa. Po powstaniu styczniowym Kurpiom odebrano broń 
i zabroniono polowań. 
Po stuleciach zasiedlania tego terenu, w drugiej połowie XIX wieku 
doszło do odwrotnej sytuacji – rozpoczęła się emigracja na zachód 
Europy i do Ameryki. Podczas I wojny światowej ziemie wzdłuż Narwi 
stały się linią frontu niemiecko-rosyjskiego. Dzisiaj Kurpie znane są 
przede wszystkim jako region etnograficzny z oryginalną architektu-
rą, zdobnictwem, rzeźbą, tkactwem i wycinankarstwem. Zachowała 
się miejscowa gwara, aktywne są zespoły folklorystyczne. Głównymi 
elementami sztuki ludowej są wycinanki, kulinaria, piękne stroje, fi-
gurki drewniane oraz rękodzieła z wielobarwnego bursztynu, którego 
naliczono ponad dwieście.
Tym, co wyróżnia miejscową architekturę, jest drew-
niana chałupa, zwana też chatą kurpiowską – 
zwykle z 4 pomieszczeniami stykającymi 
się narożami przy kominie. Przy chałupie 
znajduje się ogródek, a budynki gospodar-
cze (spichrze i stodoły) stoją oddzielnie. 
Cechami charakterystycznymi tej archi-
tektury drewnianej są motywy roślinne 
i zwierzęce, często w stylu wycinanek; 
autentyczne dachy są przeważnie słomia-
ne. Sama nazwa Kurp pochodzi od kurpsi 
– butów z lipowego łyka wyrabianych i no-
szonych przez miejscową ludność.
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Kadzidło
Nazwa wsi powstałej w II połowie XVIII wieku wiąże się z wydo-
bywaniem i obróbką bursztynu, którego drobne kawałki mieszane 
z jałowcem używane były jako kadzidło w kościołach. Miejscowa 
ludność żyła przede wszystkim z rolnictwa i tkactwa. W 1887 roku 
w Kadzidle została założona mała fabryczka guzików wyrabianych 
z rogu, kości i masy perłowej. Neobarokowy kościół Świętego Ducha 
wybudowano w roku 1881. Po II wojnie światowej doszło do najwięk-
szego rozwoju wsi – powstała wówczas nowa infrastruktura, budyn-
ki administracyjne i sportowe. W 1979 roku otwarto Izbę Kurpiow-
ską, gdzie zobaczyć można było wnętrze kurpiowskiej chałupy oraz  
XIX-wieczny „spichlerz”. Zainteresowanie tym projektem zaowocowa-
ło budową w 1991 roku skansenu, tzw. Zagrody Kurpiowskiej. W Ka-
dzidle do dziś folklor ożywa kilka razy w roku – słynny jest konkurs 
na palmę wielkanocną, w czerwcu odbywa się impreza pn. „Wesele 
Kurpiowskie”, a we wrześniu festyn „Niedziela Kadzidlańska”.

TOP impreza: 
Wesele Kurpiowskie – czerwcowa impreza rozgrywa się 
w kilku miejscach zgodnie z przebiegiem tradycyjnego wesela. 
Uczestnicy i widzowie stają się gośćmi weselnymi, 
degustują potrawy regionalne, tańczą, śpiewają,  
odtwarzają wiele różnorodnych obyczajów.

TOP muzeum:
Muzeum Kultury Kurpiowskiej
Plac gen. Józefa Bema 8, 07-410 Ostrołęka
tel. (+48) 29 764 54 43
Zagroda Kurpiowska (Skansen) 
ul. Trasa Mazurska 1b, 07-420 Kadzidło
tel. (+48) 29 761 82 00
http://muzeum.ostroleka.pl

Ostrołęka
Powstała jako podgrodzie grodu strażniczego nad Narwią, prawa 
miejskie otrzymała około 1373 roku. Na terenie miasta i okolic od-
było się sporo bitew (1807, 1831, 1915, 1944), zatem zabytków nie 
zachowało się wiele. Warto jednak zwrócić uwagę na barokowy ko-
ściół i klasztor pobernardyński z XVII wieku, klasycystyczny ratusz, 
gmach starostwa i starą pocztę (obecnie Muzeum Kultury Kurpiow-
skiej) z początku XIX wieku oraz Mauzoleum Bohaterów Bitwy pod 
Ostrołęką 1831. Miasto jest bramą do Kurpiowszczyzny. 

Informacja turystyczna:
Kurpiowska Organizacja Turystyczna
ul. Bogusławskiego 18, 07-410 Ostrołęka
tel. (+48) 29 764 52 32
www.kurpsierazem.eu 
 
Odległość od Warszawy: 130 km
Dojazd autobusem: z dworca Warszawa Zachodnia 
co 1-1,5 godziny (podróż trwa ok. 2,5-3 godzin)
Dojazd pociągiem: z różnych dworców co godzinę 
(podróż trwa ok. 2,5 godziny)

Zagroda Kurpiowska w Kadzidle

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w budynku dawnej poczty
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TWierdZA  
mOdlin

nOWy dWór  
mAZOWieCKi

Pierwsze fortyfikacje twierdzy położonej u zbiegu Wisły i Narwi wy-
budowane zostały w 1655 roku przez wojska szwedzkie. Budowę 
samej twierdzy rozpoczęto z rozkazu Napoleona w 1806 roku – przez 
6 lat powstał zasadniczy zrąb twierdzy francuskiej. Autorem pierw-
szego projektu był wybitny francuski inżynier – generał François de 
Chasseloup-Laubat. Po klęsce wyprawy na Moskwę, Modlin odegrał 
zasadniczą rolę podczas działań na Mazowszu – w 1813 roku twier-
dza zatrzymywała przez 10 miesięcy, podczas oblężenia rosyjskiego, 
ok. 10 tysięcy żołnierzy carskich w jednym miejscu. Po powstaniu 
listopadowym w 1831 roku Rosjanie zmienili nazwę Modlina na 
Nowogieorgiewsk. Doszło też do rozbudowy fortyfikacji, która trwała 
10 lat. Mimo kolejnych modernizacji, pod koniec XIX wieku system 
obronny ceglanej twierdzy stał się przestarzały. Podczas następnej 
modernizacji w latach 1894-1900 doszło do zastąpienia najważ-
niejszych, ceglanych elementów ich betonowymi odpowiednikami. 
Stropy obiektów także wzmacniano betonem. W roku 1912 rozpo-
częto budowę zewnętrznego, drugiego już pierścienia fortów. Te zlo-

kalizowane zostały w odległości od 5,3 do 8,5 kilometra od cytadeli, 
ale do momentu rozpoczęcia oblężenia twierdzy w 1915 roku forty 
nie zostały ukończone. Po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie 
w sierpniu 1915 roku, zaatakowany był też Modlin, który zdobyto po 
11 dniach oblężenia. Do końca I wojny światowej obiekty twierdzy 
były wykorzystywane przez wojska niemieckie. W połowie sierpnia 
1920 roku kompleks fortyfikacji stał się ważnym punktem obronnym 
w wojnie z bolszewikami, którym udało się zdobyć kilka fortów, ale 
wówczas walki praktycznie się kończyły. 
W okresie międzywojennym twierdza służyła jako magazyn wojsko-
wy oraz jako ośrodek szkoleń. Była też siedzibą różnych jednostek 
wojskowych. Ponownie doszło do rozbudowy bunkrów betonowych. 
Kolejne oblężenie miało miejsce na początku II wojny światowej  
– bombardowana twierdza poddała się 29 września 1939 roku po 
kapitulacji Warszawy. Niemcy nie wykorzystywali jednak modlińskich 
fortyfikacji do celów militarnych. W największym forcie twierdzy, 
w Pomiechówku na prawym brzegu Wkry, okupanci utworzyli obóz 
koncentracyjny. Po wyzwoleniu, w styczniu 1945 roku Modlin zajęło 

Koszary wojskowe na terenie Twierdzy Modlin – najdłuższy budynek w Europie
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TOP dla dzieci 
Szlak turystyczny Baśki Murmańskiej – zwiedzanie dla 
dzieci za pomocą rymowanych wskazówek i mapy z zada-
niem śledzenia małych białych misiów. 
www.baskamurmanska.pl

Kim była Baśka? 
Polarną oswojoną niedźwiedzicą przygarniętą w północ-
nej Rosji, a następnie przyjętą do baonu Wojska Polskiego 
zwanego „Murmańskim”, dowodzonego przez płk. Juliana 
Skokowskiego. Niedźwiedzica-żołnierka nauczona została 
musztry i dumnie ramię w ramię kroczyła z żołnierzami. 
Brała m.in. udział w defiladzie w 1919 roku w Warszawie. 
Wzbudziła wtedy ogromną sensację, gdy zasalutowała i po-
dała łapę na powitanie samemu naczelnikowi państwa 
Józefowi Piłsudskiemu. Niedźwiedzica przeszła 
cały szlak bojowy aż do wolnej Polski, by osta-
tecznie wraz ze swoim oddziałem stacjonować 
w Twierdzy Modlin. Zginęła tragicznie. 
 
Informacja turystyczna: 
Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek
ul. Baśki Murmańskiej 164
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
(Modlin Twierdza)
tel. (+48) 664 755 326
www.3rzeki.pl

rAdOm

rAdOm

Wojsko Polskie, a na północ od cytadeli zostało otwarte lotnisko woj-
skowe, które jest dzisiaj drugim cywilnym lotniskiem warszawskim. 
Sama twierdza nie jest w dobrym stanie, ale możliwości jej adaptacji 
są bardzo szerokie. Jest jedną z największych i najlepiej zachowanych 
twierdz w Polsce.
Obecnie możliwe jest zwiedzanie niektórych obiektów fortyfikacyj-
nych zarówno indywidualnie, jak i w grupach zorganizowanych – na 
przykład część koszar obronnych cytadeli (wieża zachodnia, tzw. 
Tatarska), część umocnień i zabudowań zaplecza (tzw. elewator), 
Brama Ostrołęcka oraz Fort X (w Henrysinie). 
Na terenie twierdzy mieści się także restauracja oraz najdłuższy 
w Europie budynek – koszary wojskowe – liczący 2250 m długości.

Odległość od Warszawy: 42 km
Dojazd autobusem: z Warszawy, ul. Marszałkowska,  
dawne Domy Towarowe Centrum, co 1-1,5 godziny (podróż trwa ok. 45 minut)
Dojazd pociągiem: z dworca Warszawa Centralna co 30-45 minut  
(podróż trwa ok. 45 minut)

Urbanistyczny kształt Radomia jest unikalny, bowiem miasto lo-
kowane było kilka razy. Najstarsza wczesnośredniowieczna osa-
da istniała już w VIII wieku. Trzysta lat później gród przeniósł się 
wyżej, na dzisiejszą Piotrówkę – niegdyś grodzisko strzeżące brodu 
na rzece Mlecznej. Najstarszym świadkiem tych czasów jest kościół  
św. Wacława na Placu Staromiejskim założony w 1216 roku, a póź-
niej częściowo przebudowany w stylu gotyckim. 
W XIV wieku powstało na wschód od Starego Miasta tzw. Miasto 
Kazimierzowskie – lokowane przez Kazimierza Wielkiego z powodów 
obronnych. Plac Rynku wytyczono na planie prostokąta, z którego 
wybiega siedem ulic – w tym ulica Rwańska z gotyckim kościołem 
św. Jana Chrzciciela prowadząca dziś do miejskiego deptaka – ulicy 
Żeromskiego. Rozwój miasta zatrzymał się dopiero podczas poto-
pu szwedzkiego i warto przypomnieć, że – zanim zostało spalone  
– kwaterował tutaj król Karol X Gustaw. Po III rozbiorze Polski, 
Radom włączono do zaboru austriackiego. Później miasto stało się 
siedzibą departamentu w Księstwie Warszawskim. Na przełomie 
XIX i XX wieku doszło do rozwoju infrastruktury, chociaż trzeba 
podkreślić, że na połączenie kolejowe do Warszawy Radom musiał 
poczekać aż do 1933 roku.

Katedra  
Opieki NMP  
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Miasto zostało zbombardowane już pierwszego dnia wojny, a zajęte 
przez okupanta 8 września 1939 roku. W 1941 roku Niemcy stwo-
rzyli w Radomiu getto dla 32 tysięcy Żydów wywiezionych i wymor-
dowanych później w obozach zagłady. Miasto stało się znane dzięki 
działaniom radomskich tajnych wojskowych i podziemnych organiza-
cji. Z czasów powojennych warto przypomnieć datę 25 czerwca 1976 
roku, kiedy doszło do protestu robotników. Demonstracje zostały 
ostro stłumione przez rząd komunistyczny, ale Radom kojarzył się 

nadal z antykomunistycznym oporem. 

Zwiedzanie warto rozpocząć na Rynku: 
najstarszą kamienicą jest Dom Gąski z XVII 

wieku (nr 4), najładniejszą zaś Dom Esterki 
z Muzeum Sztuki Współczesnej (nr 5). We 
wschodniej pierzei stoi klasycystyczny Dom 

Kupca Czarneckiego z początku XIX wieku 
(nr 15) oraz mieszczańska kamienica 

z XVIII wieku (nr 16). Ratusz usy-
tuowany w północnej pierzei Rynku 
pochodzi z lat 1845-1848, nato-
miast w południowej części mieści 
się Muzeum im. Jacka Malczewskiego. 

Przy ulicy Rwańskej pełnej klasycystycz-
nych fasad stoi kościł św. Jana Chrzciciela, 
kiedyś należący do kompleksu zamku królew-

TOP muzeum:
Muzeum Wsi Radomskiej – Muzeum powstało w 1977 roku 
na południowo-zachodnich obrzeżach Radomia (dzielnica 
Pruszaków) na obszarze 32 ha. Celem była prezentacja kultury 
oraz budownictwa ludowego całego regionu. Najstarszym z za-
bytków jest drewniany kościół św. Doroty z Wolanowa z 1749 
roku z iluzjonistyczną polichromią. Jednym z ciekawszych 
budynków jest także XIX-wieczna stodoła sześcioboczna z Grój-
ca. W skansenie organizowane są różne imprezy. Atmosfera 
i wiernie odtworzone obiekty dodają autentyczności miejscu, 
które przenosi zwiedzających na początek XX wieku. 
ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom
tel. (+48) 332 92 81
www.muzeum-radom.pl

Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Założone 1923 roku, posiada działy archeologii, przyrody, 
historii, sztuki nieprofesjonalnej oraz sztuki dawnej z wielką 
kolekcją malarstwa polskiego XIX oraz XX wieku. 
Rynek 11, 26-600 Radom
tel. (+48) 362 43 29 
www.muzeum.edu.pl

TOP impreza:
Radom Air Show – cykliczna impreza organizowana co dwa 
lata na lotnisku Sadków w Radomiu.

Informacja turystyczna:
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Romualda Traugutta 3, 26-600 Radom
tel. (+48) 48 360 06 10
www.cit.radom.pl
 
Odległość od Warszawy: 104 km
Dojazd autobusem: z różnych dworców co 30 min. (podróż trwa ok. 2 godzin)
Dojazd pociągiem: z dworca Warszawa Śródmieście co godzinę  
(podróż trwa 2,5 godziny)

skiego zniszczonego przez Szwedów w 1656 roku. Pozostałością po 
radomskiej twierdzy jest dzisiejsza plebania kościoła. Resztki Bramy 
Krakowskiej znajdujące się w części murów miejskich przy dzisiejszej 
ul. Wałowej czeka ciekawa przyszłość – brama prawdopodobnie zo-
stanie zrekonstruowana.

Muzeum Wsi Radomskiej
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PłOcK

PłOcK

ZAMeK W CZeRSKu
Najstarsze ślady człowieka na terenie dzisiejszego Czerska pochodzą 
sprzed 2 tysięcy lat, chociaż stałe osadnictwo rozpoczęło się dopiero 
w XI wieku. Lokalizacja nad skarpą przy przejściu przez Wisłę oraz na 
skrzyżowaniu szlaków handlowych zapewniała miastu pozycję stra-
tegiczną, a na podstawie odkryć archeologicznych można sądzić, że 
miejscowi zajmowali się między innymi rybołówstwem oraz polowa-
niem na jelenie czy łosie. Wisły dziś pod zamkiem nie ma... Co się 
stało? Koryto rzeki przesunęło się o kilkaset metrów dalej, zostało 
jednak starorzecze w postaci Jeziora Czerskiego. W XIII wieku Czersk 
stał się stolicą Księstwa Mazowieckiego, a w roku 1350 uzyskał prawa 
miejskie. Na przełomie XIV i XV wieku wzniesiono zamek – to właśnie 
jego ruiny są dzisiaj atrakcją turystyczną. Złote czasy skończyły się 
po przeniesieniu stolicy księstwa do Warszawy na początku XV wie-
ku, chociaż jeszcze przez pewien okres – zwłaszcza podczas pobytu 
królowej Bony – miasto rozwijało się gospodarczo. Z inicjatywy Bony, 
żony Zygmunda Starego, która po śmierci męża spędzała w Czersku 
niemało czasu, powstał browar, a gospodarka ponownie zaczęła się 
rozwijać. Koniec dobrych czasów nastąpił na skutek potopu szwedz-
kiego – zamek został kilka razy zdewastowany. W 2. połowie XVIII 
wieku doszło do próby jego odbudowy, ale niestety nieudanej. 
Warownię zbudowano na planie nieregularnym. W miejscu grodu i póź-
niejszego zamku zostały do dzisiaj trzy wieże (Bramna, Południowa 
i Zachodnia), pięknie widoczne od strony Wisły. Wspaniała panorama 
na okolicę rozpościera się z także z dostępnych dla zwiedzających wież. 

Zamek Książąt Mazowieckich
Plac Tysiąclecia 1, 05-530 Czersk
tel. (+22) 727 35 22, 516 240 046

www.zamekczersk.pl

Płock założono pod koniec X wieku i w latach 1079–1138 pełnił rolę 
stolicy państwa polskiego. Pierwszy gród obronny powstał w miej-
scu dzisiejszego Wzgórza Tumskiego, które stanowi główną atrakcję 
turystyczną miasta. Osobą, która zasłużyła się najbardziej dla pię-
dziesięcioletniej sławy polskiej „stolicy“, był król Władysław Herman 
– po którego śmierci w 1102 roku Płock znalazł się pod władzą jego 
synów Zbigniewa i Bolesława III Krzywoustego. W latach 1130-1144 
powstała słynna katedra, a pod koniec XII wieku została założona 
przy kolegiacie św. Michała szkoła, uważana za jedną z najstarszych 
w Polsce – obecnie Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. 
W 1237 roku Płock otrzymał prawa miejskie, później miasto zostało 
kilka razy zdewastowane przez Prusów oraz Litwinów. W połowie XIV 
wieku powstał z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego nowy muro-
wany zamek otoczony podwójnymi murami obronnymi oraz kilkoma 
bramami. Rzemiosło było wtedy mocno związane z Wisłą oraz to-
warem przepływającym do Gdańska i dalej do morza (stąd budowa 
spichrzów, ale także młynów). XVII wiek przyniósł miastu kilka kata-
strof: pożary, epidemie, potop szwedzki, wojnę północną...
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nagrobki, powstały też polichromie we wnętrzu. Następny remont 
miał miejsce po II wojnie światowej, kiedy świątynia była najpierw 
zbombardowana, a później zdewastowana przez Niemców.
Przy katedrze powstał w XIV wieku zamek książęcy przebudowany 
dwa stulecia później na opactwo benedyktynów. Znajdują się tutaj 
dwie wieże – Szlachecka i Zegarowa – oraz Muzeum Diecjezalne. Ze 
Wzgórza Tumskiego ciągnie się fantastyczny widok na Wisłę z plażą, 
molem oraz nowoczesnym amfiteatrem.
Ulica Grodzka prowadzi dalej do Starego Rynku, ulica Tumska w stro-
nę Nowego Rynku.

Reprezentacyjny Stary Rynek był – podobnie jak w przypadku innych 
polskich miast – najpierw placem targowym. W XV wieku wystawiono 
w południowo-wchodniej częci placu gotycki ratusz, który był praw-
dziwym centrum miasta nie tylko pod względem administracyjnym. 
Na placu i w okolicach powstawały domy najbogatszych obywateli, 
sklepy oraz karczmy. W 1813 roku wybudowano również drugi ratusz 
(rozebrany kilka lat później). Obecny, klasycystyczny ratusz projektu 
Jakuba Kubickiego wzniesiono w latach 1824-1825. Kamienice na 
Rynku pochodzą z końca XVIII i XIX wieku. Prawdopodobnie najstar-
szą z nich jest barokowa kamieniczka z końca XVII wieku pod nr 17, 
która przetrwała w prawie niezmienionym kształcie. Płock ma także 
własny hejnał! Grany jest przez trębacza (z przerwami) od 1937 roku 
codziennie o godzinie 12:00 i 18:00 z wieży ratuszowej. 

W 1793 roku, w wyniku drugiego rozbioru Polski, Płock dostał się 
pod panowanie Prus. Tym samym zaczęła się germanizacja. Podczas 
I wojny światowej oraz w sierpniu 1920 roku Płock i okolice stały 
się polem kilku bitew – mowa również o „Cudzie nad Wisłą“ (Bitwa 
Warszawska), czyli zatrzymaniu bolszewików na Mazowszu. 9 wrze-
śnia 1939 roku Płock zajęli Niemcy, a miasto zostało włączone do 
III Rzeszy, nazwę zmieniono na Schrottersburg. Wyzwolenie przyszło 
w styczniu 1945 roku. 15 lat później zaczęła się budowa rafinerii 
ropy naftowej o znaczeniu strategicznym. Doskonała lokalizacja nad 
Wisłą spowodowała, że w Płocku od 2006 roku organizowany jest je-
den z najbardziej znanych festiwali muzyki elektronicznej w Europie. 

Spacer po Płocku warto zacząć od Wzgórza Tumskiego, a nawet 
od drugiego brzegu Wisły, z którego rozciąga się na nie przepiękny 
widok. Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny (ul. Mostowa 2) należy do najstarszych oraz najbardziej cieka-
wych budowli sakralnych w kraju. W podziemiach świątyni, w Kaplicy 
Królewskiej znajduje się sarkofag władców Polski - Władysława 
Hermana i jego syna Bolesława III Krzywoustego. Pierwszy drewniany 
kościół w tym miejscu powstał w roku 1099. Następnie na jego miej-
scu postawiono romańską świątynię, wówczas największą w Polsce. 
Biskup Aleksander zamówił w Magdeburgu drzwi, które wykonano 
w latach 1152-1154. Chociaż w XIII wieku zostały  w niewyjaśnio-
nych okolicznościach wywiezione do rosyjskiego Nowogrodu (gdzie do 
dziś można je oglądać w Soborze św. Sofii), ich kopia znajduje się od 
1981 roku w Płocku. Aż do renowacji bazyliki katedralnej w latach 
1901-1903 została ona kilka razy przebudowana w różnych stylach. 
Podczas tego gruntownego remontu odnowiono stare ołtarze oraz 

Widok na Wzgórze Tumskie z katedrą i zamkiem

Klasycystyczny ratusz
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MuZeuM WSI MAZOWIeCKIeJ W SIeRPCu
Muzeum zostało założone w 1989 roku, chociaż jego historia sięga 
roku 1975. W odróżnieniu od innych skansenów, do Sierpca po-
stanowiono nie tylko przenieść historyczne wiejskie budynki z tej 
części Mazowsza, ale także ich układ przestrzenny oraz autentycz-
ne wnętrza. Zdecydowano się zaprezentować 6 wsi typowych dla 
północno-zachodniego Mazowsza. 
Do najciekawszych zespołów wiejskich należą: kościół wraz z dzwon-
nicą z XVIII wieku przeniesiony z miejscowości Drążdżewo, zespół kar-
czemny z karczmą z Sochocina, kuźnią z Żuromina i chałupą z Drwał 
oraz zespół dworski ze zrekonstruowanym budynkiem dworu.
Żywe zwierzęta oraz ogrody pełne kwiatów są bonusem nie tylko dla 
dzieci i sprawiają wrażenie, że wieś tętni życiem. W ostatnich latach 
doszło do otwarcia nowych ekspozycji i obiektów: kolekcja rzeźby 
ludowej, transport dworski i wnętrza dworskie, hotelu oraz basenu.

TOP impreza: Audioriver
Festiwal muzyki elektronicznej typu open-air organizowany 
od 2006 roku pod koniec lipca na plaży nad Wisłą.
www.audioriver.pl

TOP muzeum: Muzeum Mazowieckie
Płock nie jest miastem kojarzącym się z secesją, więc 
imponująca ekspozycja poświęcona sztuce secesyjnej na 
światowym poziomie to prawdziwy cud tego muzeum! 
To najstarsze polskie muzeum (powstałe z inicjatywy 
członków Towarzystwa Naukowego Płockiego w 1821 r.), 
posiada zbiory historyczne, numizmatyczne, artystyczne, 
archeologiczne oraz etnograficzne.

ul. Tumska 8, 09-400 Płock
tel. (+48) 24 364 70 70
http://www.muzeumplock.eu/pl

TOP program dla dzieci: Miejski Ogród Zoologiczny
ul. Norbertańska 2, 09-402 Płock
tel. (+48) 24 366 05 11
www.zoo.plock.pl

ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
tel. (+24) 275 28 83
www.mwmskansen.pl

Informacja turystyczna:
Płocka Lokalna  
Organizacja Turystyczna
Stary Rynek 8, 09-400 Płock  
tel. (+48) 24 364 99 90
www.turystykaplock.eu

Odległość od Warszawy: 109 km
Dojazd autobusem: z dworca 
Warszawa Zachodnia co 30 min. 
(podróż trwa ok. 2 godziny)
Dojazd pociągiem: z dworca 
Warszawa Centralna z przesiadką 
w Kutnie co 2-3 godziny (podróż 
trwa 2,5-3 godzin)
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30 stycznia 1868 roku spadł z nieba w okolicy miasta tzw. pułtuski 
meteoryt, którego największe fragmenty znajdują się dzisiaj w mu-
zeach w Londynie i Warszawie. Potężnym zaś ciosem dla kilka razy 
zdewastowanego i spalonego miasta stała się jednak II wojna świa-
towa, kiedy miasto zostało zniszczone w ok. 85 procentach. Dzisiaj 
pięknie odnowione centrum jest prawdziwą wyspą na rzece Narew 
z ciekawą Starówką i zamkiem służącym jako hotel z restauracją. Ze 
względu na wyjątkowe położenie i klimatyczne rejsy gondolami po 
okolicy, Pułtusk bywa nazywany „Wenecją Mazowsza“.

Zwiedzanie warto rozpocząć na podobno najdłuższym w Europie (380 m) 
brukowanym Rynku. Jego północną część zamyka bazylika kole-
giacka Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Pierwotnie gotycka 

kolegiata pochodzi z XIV wieku, chociaż w poło-
wie XVI doszło do jej przebudowy w stylu 
renesansowym. W 1994 roku zostały 
odkryte także renesansowe poli-
chromie na sklepieniu – to 
mały cud naszych czasów, 
który warto obejrzeć. 
Gotycko-renesansowy 
ratusz z XIV wieku usy-
tuowany w środku rynku 
można podziwiać tak-
że wewnątrz, ponieważ 

PUłtUsK

PUłtUsK

Legenda głosi, że dawniej istniało w miejscu tym miasteczko Tusk, 
które pewnego dnia zalane zostało wodami Narwi i przez to w połowie 
zniszczone. Tak naprawdę jednak, Pułtusk zawdzięcza swą nazwę nie-
wielkiej rzece Pełta, która jest prawobrzeżnym dopływem Narwi...
W połowie XIII wieku powstał na miejscu dzisiejszego zamku gród 
obronny, który był – podobnie jak miasto – własnością biskupów 
płockich. Ci, z późniejszej fortecy uczynili w XIV wieku swoją re-
zydencję. Intensywny rozwój Pułtuska, jednego z najważniejszych 
miast na Mazowszu, miał miejsce w XIV–XVI wieku, przede wszyst-
kim dzięki handlu zbożem. Z tych czasów pochodzą potężne i waż-
ne budynki – przede wszystkim kolegiata oraz kilka innych kościo-
łów. Upadek miasta zaczął się od potopu szwedzkiego i postępo-
wał w czasach rozbiorów. Okolice Pułtuska razem z miastem były 
świadkami kilku bitew – w 1703 roku między Szwedami i Sasami, 
a 103 lata później między Francuzami oraz Rosjanami. Bitwa ta 
została upamiętniona nawet na Łuku Triumfalnym w Paryżu. 
Sam Napoleon przebywał w Pułtusku w latach 1806 oraz 1812. 
Ulokowany wówczas w komnatach zamku lazaret wojskowy dopro-
wadził tylko do dalszej dewastacji gmachu.  

Dawny zamek biskupi  
obecnie Dom Polonii

Rynek w Pułtusku
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ZAMeK KSIążąT MAZOWIeCKICh W CIeChANOWIe
Zamek w Ciechanowie zaczął budować w połowie XIV wieku książę 
Siemowit III z linii Piastów mazowieckich. Już po kilkudziesięciu la-
tach zamek zaczął pełnić także rolę twierdzy granicznej, gdyż prze-
biegała tam granica państwa krzyżackiego.

Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, książę Janusz I, syn 
Siemowita przebudował go na swą rezydencję – powiększono mury 
obronne, wykopano głęboką fosę, a na południe od zamku powstało 
miasto o tej samej nazwie. Po roku 1526 warownia utraciła swoją 
funkcję regionalnego centrum i zaczęła upadać. Do ostatecznej klęski 
przyczynili się Szwedzi, którzy spalili zamek razem z miastem pod-
czas potopu szwedzkiego.
Na początku XIV wieku część ruin fortecy została rozebrana w celu 
budowy browaru w Opinogórze. Pierwsza rewitalizacja przebiegła 
w latach 60. XX wieku, druga na początku XXI wieku. 
Ceglany zamek ma formę prostokąta o wymiarach 48 x 57 m z dwie-
ma potężnymi basztami (zachodnią i wschodnią) od strony rzeki 
Łydyni, a także z murami o wysokości 10 m. Co roku odbywają się 
pod zamkiem spotkania historyczne, czyli inscenizacje z czasów po-
topu szwedzkiego.

Zamek Książąt Mazowieckich
ul. Zamkowa 1, tel. (+48) 23 672 40 64

www.zamekwciechanowie.pl

w jego gotyckiej wieży mieści się ekspozycja Muzeum Regionalnego 
ze zbiorami archeologicznymi. Wokół ratusza widać zabytkowe ka-
mieniczki z XVIII i XIX wieku, w jednej z nich gościł w roku 1806 sam 
Napoleon Bonaparte.
Za zachodnimi pierzejami Rynku warto zerknąć na barokowy kościół 
pojezuicki Świętych Piotra i Pawła z 1718 roku. Przy kościele znaj-
dują się także pozostałości murów obronnych z XVI wieku w formie 
cylindrycznej baszty. 
Zamek biskupi jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie ryn-
ku, przy brzegu rzeki Narew, na sztucznie usypanym wzgórzu. 
Aczkolwiek został on założony w XIV wieku, najpoważniejsze prace 
nad jego (renesansową) przebudową miały miejsce o dwa stulecia 
później. Na północ od tzw. Małego Domu wzniesiono tzw. Duży 
Dom, obecne skrzydło północno-zachodnie z bramą ze wschodniej 
strony – ta przetrwała do dziś. Dopiero po najeździe szwedzkim 
i renowacji w XVII wieku zamek odzyskał dzisiejszy kształt, cho-
ciaż po okresie bitew napoleońskich znów trzeba było go odno-
wić. Od zakończenia ostatniego remontu w 1989 roku jest nazy-
wany Domem Polonii, a jego właścicielem jest Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska. 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“
Dom Polonii w Pułtusku
ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk
tel. (+48) 23 692 90 00
www.zamekpultusk.pl

Informacja turystyczna:
Gminne Centrum Informacji
ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
tel. (+48) 23 692 84 24
http://pultusk.pl/urzad-miejski/gminne-centrum-informacji

Odległość od Warszawy: 62 km
Dojazd autobusem: z dworca Warszawa Zachodnia co 15 min.  
(podróż trwa ok. 1,5 godziny)

TOP muzeum:
Muzeum Regionalne 
ul. Rynek 43 – wieża ratuszowa, 06-100 Pułtusk
tel. (+48) 23 692 51 32
http://muzeum.pultusk.pl
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Historia Warszawy sięga IX wieku, chociaż osada Warszowa powstała 
dopiero pod koniec XIII wieku. W 1413 roku miasto stało się stolicą 
Księstwa Mazowieckiego, a w XVI wieku zdecydowano, że Warszawa 
będzie miejscem elekcji królów. Następnie, pod koniec XVI wieku król 
Zygmunt III Waza postanowił przenieść – choć nieoficjalnie – sto-
licę z Krakowa do Warszawy, gdzie zamieszkał na stałe. W latach 
1655-1658 miasto stało się kolejną z wielu ofiar potopu szwedz-
kiego – zagrabione skarby sztuki polskiej z tamtych czasów do dzi-
siaj znajdują się właśnie w Szwecji. Okres panowania króla Jana III 
Sobieskiego przyniósł nowej stolicy wielki rozwój – wzniesiono dużo 
znaczących barokowych budowli, w tym słynny pałac w Wilanowie. 
3 maja 1791 roku uchwalono w Warszawie jedną z najważniejszych 
ustaw w Polsce – Konstytucję 3 maja, która dokonywała zasadniczej 
przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej.
Po III rozbiorze, w 1795 roku Warszawę wcielono do Królestwa Prus, ale 
już 11 lat później wkroczył do wyzwolonej stolicy Napoleon ze swym 
wojskiem, a Warszawa stała się siedzibą Księstwa Warszawskiego. 
Okres po klęsce wojsk Napoleona nie należał do korzystnych politycz-

WArSZAWA nie, ale rozwijała się architektura i powstawały takie obiekty jak Teatr 
Wielki czy Belweder. Powołany został także Uniwersytet Warszawski.
29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe i Warszawa 
stała się siedzibą władz powstańczych, podobnie jak podczas powsta-
nia styczniowego – w obu przypadkach powstanie nie tylko zaczęło 
się, ale również skończyło w Warszawie, utopione we krwi. Represjom 
towarzyszyła rusyfikacja, a w Warszawie wzniesiono kilka cerkwi.
Podczas ofensywy niemieckiej w 1915 roku, wycofujące się wojska 
rosyjskie wysadziły wszystkie cztery warszawskie mosty. Do listopa-
da 1918 roku miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. 
W okresie międzywojennym w stolicy rozwijało się budownictwo mo-
dernistyczne, przede wszystkim na potrzeby administracji młodego 
państwa. Powstało lotnisko, założono kilka muzeów oraz parków. 
Miasto stało się także największym skupiskiem Żydów w Europie.
We wrześniu 1939 roku Warszawa była celem bombardowań – ska-
pitulowała 28 września. 
W listopadzie 1940 władze niemieckie utworzyły getto dla Żydów, 
których następnie wywożono do obozów zagłady – przede wszystkim 
w Treblince. Po powstaniu, getto zostało zlikwidowane wraz z resztą 
żyjących jeszcze Żydów, a jego teren zrównano z ziemią.

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni. 
Po jego upadku i ogromnych stratach wśród ludności cywilnej Niemcy 
postanowili wymazać Warszawę z mapy Polski. Rozpoczęły się masowe 
wyburzenia. W styczniu 1945 roku do ruin na lewym brzegu Wisły 
weszła Armia Czerwona razem z Ludowym Wojskiem Polskim. Ogółem 
zginęło podczas II wojny światowej około 700 tys. warszawian.
Po wojnie rozpoczęto odbudowę stolicy. Odtworzono większą część 
Śródmieścia z Traktem Królewskim. Pojawił się też socrealizm 
w budownictwie – flagowym jego reprezentantem stał się Pałac 
Kultury i Nauki. 

Pałac w Wilanowie
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TOP 10:
1. Stare Miasto – malownicze oryginalne centrum stolicy, które 
w 1944 roku zostało zrównane z ziemią a po wojnie w detalach od-
budowane i w 1980 roku wpisane na Listę światowego dziedzictwa 
kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. 

2. Zamek Królewski – rezydencja królów oraz prezydentów Polski, znisz-
czona w 1944 roku, odbudowana jako muzeum w latach 1971-1984.
www.zamek-krolewski.pl

3. Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat – część Traktu 
Królewskiego, której nie można ominąć. Znajduje się tutaj Pałac 
Prezydencki, Uniwersytet Warszawski, kościół św. Krzyża z sercem 
Fryderyka Chopina oraz dużo restauracji, knajpek i barów.

4. Łazienki Królewskie – zespół pałacowo-ogrodowy założony 
w XVIII wieku, należy do ulubionych miejsc spacerów nie tylko war-
szawian ale także turystów.
www.lazienki-krolewskie.pl

5. Pałac Kultury i Nauki – najwyższy budynek w Polsce (237 m), 
wybudowany w latach 1952-1955 według radzieckiego wzoru. Taras 
widokowy znajduje się na wysokości 114 m.
www.pkin.pl 

6. Muzeum Powstania Warszawskiego – multimedialna ekspozy-
cja otwarta w 2004 roku w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich, 
należy do najbardziej popularnych miejsc w Polsce. 
www.1944.pl

7. Muzeum historii żydów Polskich POLIN– nowoczesna ekspo-
zycja w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej, otwarta w roku 2014. 
Nietypowy gmach muzeum, zaprojektowany przez fińskich architek-
tów, otrzymał wiele nagród. 
www.polin.pl

8. Muzeum Chopina – multimedialna ekspozycja biograficzna nie 
tylko dla miłośników najsłynniejszego polskiego kompozytora, znaj-
duje się w Zamku Ostrogskich. 
www.chopin.museum

9. Centrum Nauki Kopernik – miejsce mające na celu popularyza-
cję nauki, leży w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 
na której dachu znajdują się słynne ogrody spacerowe.
www.kopernik.org.pl

10. Wisła – w przeważającej części nieregulowana rzeka, oferuje nie 
tylko ciekawe widoki na oba brzegi stolicy, ale także rejsy statkami, 
plaże i ścieżki rowerowe z foodtrackami i barami.

Odbudowa Zamku Królewskiego zaczęła się dopiero w 1973 roku, 
a 7 lat później warszawskie Stare Miasto zostało wpisane na listę 
UNESCO. W latach 90. XX wieku powstały wielkie inwestycje – pierw-
sza linia metra (1995), Muzeum Powstania Warszawskiego, druga 
linia metra (2015) i wiele innych...

Warszawska Informacja Turystyczna:
- Pałac Kultury i Nauki

- Rynek Starego Miasta 19/20/21
- Lotnisko Chopina – Terminal A, wyjście 2

www.warsawtour.pl
Plac Zamkowy 1/13
http://wcit.waw.pl

Widok od strony Wisły na Zamek Królewski
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WArSZAWSKA  
prAgA

Nazwa osady, której nazwa pochodzi od słowa „prażyć” (czyli pro-
cesu wypalania puszczy pod zasiewy), po raz pierwszy pojawia się 
w dokumentach w 1432 roku. W 1648 roku Praga otrzymała prawa 
miejskie, a dopiero w 1791 roku leżący na prawym brzegu Wisły 
gród stał się częścią polskiej stolicy. Tragedia miasta, którego cen-
trum pierwotnie znajdowało się w miejscu dzisiejszego ogrodu zoo-
logicznego, miała miejsce podczas tzw. Rzezi Pragi w listopadzie 
1794 roku, kiedy wojska rosyjskie, w zemście, prawie kompletnie 
wymordowały miejscową ludność i zniszczyły zabudowę. Praga nie 
zaznała spokoju także w XX wieku – w sierpniu 1915 roku wojska 
rosyjskie wysadziły w powietrze wszystkie trzy warszawskie mosty, 
a podczas powstania warszawskiego zniszczenia sięgnęły 25 procent. 
W porównaniu z lewobrzeżnymi dzielnicami Warszawy, zrównanymi 
z ziemią podczas powstańczych walk, Praga stała się jedyną dziel-
nicą, która w znacznym stopniu „przeżyła” powstanie warszawskie. 
Jesienią 1944 roku miały tu swe tymczasowe siedziby nowe władze. 
Przez kolejne dziesięciolecia Pragę zaniedbywano, chociaż powstało 

tutaj kilka ważnych inwestycji – Stadion Dziesięciolecia (dzisiaj PGE 
Narodowy) oraz Fabryka Samochodów Osobowych. Jeszcze w latach 
90. XX wieku Praga miała opinię dzielnicy zaniedbanej socjalnie. Ten 
stan zmienia się jednak z dnia na dzień poprzez studia artystyczne, 
imprezy, nowo budowane lofty i mieszkania o wysokich standardach, 
a także budowę drugiej linii metra otwartej w 2015 roku. Z dru-
giej strony to jedna z kilku dzielnic w stolicy, w której zachował się 
warszawski folklor oraz małe zakłady rzemieślnicze. Centrum pra-
wobrzeżnej Warszawy tworzą dzisiaj dzielnice Praga-Północ, Praga-
Południe, Grochów, Golędzinów, Targówek i Bródno. 

Zwiedzanie Pragi warto zacząć przy dworcu na Placu Wileńskim, gdzie 
stoi cerkiew metropolitalna Marii Magdaleny z 2. połowy XIX wieku. 
Można stamtąd wyruszyć w stronę ogrodu zoologicznego z ciekawą 
historią z czasów II wojny światowej, kiedy ówczesny dyrektor ukrył 
tu i dzięki temu uratował przed Niemcami dziesiątki Żydów. O byłym, 
nieistniejącym dziś centrum miasta zniszczonym podczas Rzezi Pragi 
w 1794 roku przypomina już tylko nazwa ulicy Ratuszowa oraz jedyny 
zachowany zabytek z tamtych czasów – barokowa kaplica Najświętszej 
Matki Boskiej Loretańskiej z roku 1638. Warto pospacerować w oko-
licy ul. Floriańskiej, gdzie do dziś przetrwały wszystkie przedwojen-
ne budynki oraz stare latarnie i bruk uliczny i gdzie podziwiać moż-
na piękną neogotycką bazylikę katedralną św. Michała Archanioła  
i św. Floriana Męczennika z początku XX wieku. Na Targowej warto 
zobaczyć dwa miejsca – nowe Muzeum Warszawskiej Pragi oraz stary 
Bazar Różyckiego, który od kilku lat czeka na rewitalizację. 
Część budynków w tej okolicy odrestaurowano, podobnie jak te na 
legendarnej ulicy Ząbkowskiej, którą można nazwać „rozrywkowym 
centrum” Pragi pełnym barów, knajp i restauracji. Poza samą roz-

Bazylika katedralna  
Świętych  
Michała Archanioła  
i Floriana Męczennika

Stadion PGE Narodowy
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TOP dla dzieci: 
Ogród Zoologiczny – założony w 1928 roku, obecnie żyje 
w nim ok. 5000 zwierząt z ok. 500 gatunków.
ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
tel. (+48) 22 619 40 41
www.zoo.waw.pl

TOP gastronomia:
Warszawa Wschodnia by Mateusz Gessler
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
tel. (+48) 22 870 29 18
www.sohofactory.pl
http://gessler.sohofactory.pl

TOP muzea:
Muzeum Warszawskiej Pragi – oddział Muzeum Warszawy 
chroniący i propagujący dziedzictwo całego obszaru prawo-
brzeżnej Warszawy.
ul. Targowa 50/52, 03-733 Warszawa
tel. (+48) 22 518 34 30
www.muzeumpragi.pl

Muzeum Neonów
Budynek 55, Soho Factory
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
tel. (+48) 665711635
http://neonmuzeum.org

TOP dla miłośników filmu:
ulica Brzeska, na której powstały słynne sceny  
z filmu „Pianista”.

rywką można się trochę porozglądać po starej Pradze i odszukać 
pochowane na podwórkach, niekiedy zapomniane małe kapliczki. 
Zagraniczni turyści nie wierzą, patrząc na odrapane mury praskich 
budynków, że te dziury na fasadach to ślady po niemieckich i rosyj-
skich kulach z okresu II wojny światowej. Może właśnie te fasady to 
jeden z symboli Pragi...
Przykładem ciekawej inwestycji jest była Warszawska Wytwórnia 
Wódek „Koneser” – dziś przebudowana na lofty – podobnie jak 
Fabryka Trzciny, centrum kultury alternatywnej.
Jednym z najciekawszych miejsc na Pradze (a tak naprawdę  na 
Targówku) jest kompleks zwany Soho Factory. Oprócz jedynego na 
świecie Muzeum Neonów znajduje się tutaj jedna z nietuzinkowych 
restauracji w Warszawie, z kuchnią w środku lokalu, otwarta non-
stop – „Warszawa Wschodnia”.

Cerkiew metropolitalna Marii Magdaleny

Pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej
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Pierwsza wzmianka o osadzie Węgrów wybudowanej na pograniczu 
Podlasia i Mazowsza oraz na szlaku handlowym na Ruś pochodzi z roku 
1414. Położenie na szlaku handlowym przyczyniło się do szybkiego roz-
woju miejscowości konkurującej z niedalekim Liwem.
W połowie XVI wieku doszło do napływu osadników protestanckich, a także 
żydowskich, którzy później stanowili ponad 50 procent obywateli miasta.
W połowie XVII wieku, wraz z przybyciem dużej liczby szkockich kolo-
nistów budujących manufaktury, rozwinęło się sukiennictwo. Podczas 
potopu szwedzkiego miasto zostało jednak zniszczone. 
Dla protestantów nie była to jedyna katastrofa – po wojnach ze Szwedami 
doszło do kontrreformacji i duża ich część opuściła miasto. Strategiczna 
lokalizacja Węgrowa, paradoksalnie przez działania wojenne, doprowa-
dziła do jego upadku. 3 lutego 1863 roku odbyła się pod Węgrowem 
jedna z większych bitew (nazywana później Polskimi Termopilami). We 
wrześniu 1939 roku miasto zostało zbombardowane przez lotnictwo nie-
mieckie, a podczas wojny zniknęła z powierzchni ziemi ponad połowa 
jego obszaru razem z dzielnicą żydowską i jej mieszkańcami. 
Zwiedzanie miasta można rozpocząć od Rynku, gdzie warto zwró-
cić uwagę na Dom Gdański – dawny zajazd z XVIII wieku, zbudowa-
ny w stylu barokowym. Obecnie mieści się w nim Miejska Biblioteka 
Publiczna. Ze strony północnej Rynek zamyka bazylika mniejsza 

WĘgróW

WĘgróW

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Świętych Piotra, Pawła, 
Andrzeja i Katarzyny. Pierwotnie był to gotycki kościół parafialny z XVI 
wieku, później świątynia kalwińska, a po 1630 roku – odzyskany przez 
katolików – został przebudowany w stylu barokowym.
W zakrystii kościoła znajduje się ciekawa kolekcja portretów dostoj-
ników kościelnych oraz słynne Lustro Twardowskiego – tajemnicze 
zwierciadło z XV wieku mające posiadać magiczną moc. Według le-
gendy należało do czarnoksiężnika Jana Twardowskiego, a kto w nie 
zajrzy, zobaczy swą przyszłość...
Kilkaset metrów od Rynku zaczyna się była dzielnica protestancka 
z autentycznymi parterowymi, drewnianymi domami mieszkalny-
mi z XVIII-XX wieku (ul. Gabriela Narutowicza) oraz klasycystycznym 
kościołem ewangelickim Świętej Trójcy wzniesionym w latach 1836-
1841 dla gminy luterańskiej. 
Następną ciekawostką jest klasztor reformatów zbudowany w 1693 
roku, a 150 lat później zmieniony w cerkiew prawosławną. W sąsiedz-
twie klasztoru znajduje się barokowe kolegium bartolomitów zbu-
dowane w latach 1708-1712. Po II wojnie światowej gmach został 
odebrany Kościołowi katolickiemu i zwrócony dopiero w 2003 roku. 
Historię o szkockich osadnikach potwierdza zaś cmentarz protestancki 
z nagrobkami tkaczy szkockich z XVIII wieku (Pętla Siedlecka), na które 
również warto zwrócić uwagę.

Informacja turystyczna:
Centrum Informacji Turystycznej i Promocji
ul. Gdańska 2, 07-100 Węgrów
tel. (+48) 25 792 35 66, 605 730 012
www.wegrow.com.pl

Odległość od Warszawy: 88 km
Dojazd autobusem: z warszawskiego Placu Defilad  
co 30 min. (podróż trwa ok. 1,5 godziny)

Dom Gdański,  
dawny XVIII-wieczny  
zajazd

Bazylika Wniebowzięcia NMP i Świętych Piotra, Pawła, Andrzeja i Katarzyny
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ZAMeK W LIWIe
Powstał na początku XV wieku, na sztucznie usypanym wzniesie-
niu, na lewym brzegu Liwca, jako twierdza na pograniczu Podlasia 
i Mazowsza. Miasto Liw z zamkiem łączyła wąska grobla usypana na 
rozlewiskach Liwca. Forteca została przebudowana w latach 1526-
1536, a następnie przez królową Bonę, która w niej zamieszkała. 
Podczas potopu szwedzkiego zamek trzy razy uległ spaleniu (w la-
tach 1657, 1700 i 1703). Później dobudowano doń barokowy dwór, 
który służył za siedzibę miejscowym starostom. Podczas II wojny 
światowej, kiedy władze niemieckie zdecydowały, że cegły z ruin 
zamku będą wykorzysta-
ne do budowy obozu za-
głady w Treblince, miej-
scowy społecznik Otto 
Warpechowski zapewnił 
owe władze, że są to ruiny 
zamku krzyżackiego, czyli 
„poniemieckiego”, dzięki 
czemu warownia została 
uratowana. W 1963 roku 
powstało na zamku muzeum historyczne. Dla zwiedzających udo-
stępniono sale w odrestaurowanym dworze, a także wieżę bramną.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
ul. S. Batorego 2, 07-100 Liw
tel. (+48) 25 792 57 17, www.liw-zamek.pl

OBóZ ZAGŁADy W TReBLINCe
Obóz powstał wiosną 1942 roku nieopodal karnego obozu pracy 
i istniał do listopada 1943 roku. Zginęło w nim około 850 tysięcy 
ludzi, z tego większość stanowili polscy Żydzi. Od 1964 roku znaj-
duje się tu muzeum.

Muzeum  
Walki i Męczeństwa 
w Treblince
Oddział Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach
08-330 Kosów Lacki
tel. (+48) 25 781 16 58  
606 985 414
www.treblinka-muzeum.eu

muZeum FryderyKA ChOpinA  
W ŻelazOWej WOli

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1579. W 1810 roku 
w Żelazowej Woli urodził się jeden z największych polskich kompo-
zytorów – Fryderyk Chopin. Po 8 miesiącach od jego urodzenia ro-
dzina przyszłego genialnego kompozytora na stałe przeniosła się do 
Warszawy. Dworek przechodził z rąk do rąk. Podczas II wojny świa-
towej stacjonowali w nim żołnierze niemieccy, a pod koniec wojny 
znajdował się tam szpital.
Obecny „dworek” rodziny Chopin, to tak naprawdę wschodnia oficyna 
większego kompleksu. Po II wojnie światowej w dworku utworzono 
muzeum poświęcone pamięci Fryderyka Chopina.

Dom urodzenia Fryderyka Chopina i park w żelazowej Woli
Oddział Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew
tel. (+48) 46 863 33 00  
www.chopin.museum

ŻelazOWa
WOlA
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KAMPINOSKI PARK NARODOWy
Park został utworzony w 1959 roku na terenie Puszczy Kampinoskiej 
w pradolinie Wisły. Budowa osad w tym miejscu zaczęła się dopiero 
w XVII wieku. Oprócz lasów znajdują się tutaj obszary bagienne oraz 
wydmy paraboliczne i wały widmowe – te są uważane za najlepiej 

zachowany kompleks wydm śródlądowych w skali Europy. W latach 
30. XX wieku utworzono w Puszczy Kampinoskiej pierwsze rezerwaty 
(Granica, Sieraków, Zamczysko). Sam Park Narodowy został założony 
na powierzchni 407 km² w 1959 roku, kiedy ograniczono osadnic-
two, a park był stopniowo zalesiany. W 2000 roku 
Kampinoski Park Narodowy został wpisany na 
światową listę rezerwatów biosfery UNESCO. 
Historia Puszczy Kampinoskiej jest związana 
z walkami o niepodległość i obroną kra-
ju w latach 1794, 1863, 1939 oraz 1944. 
Na terenie parku znajdują się mogiły po-
wstańców z 1863 roku, cmentarz partyzan-
tów oraz cmentarz Polaków rozstrzelanych 
przez Niemców w latach 1939-1944. 

MuZeuM KOLeI WąSKOTOROWeJ W SOChACZeWIe
FILIA STACJI MuZeuM W WARSZAWIe

Muzeum zostało otwarte w 1986 roku jako oddział Muzeum Kolejnictwa 
w Warszawie, dzisiaj Stacji Muzeum (na bazie Sochaczewskiej Kolei 
Dojazdowej zlikwidowanej dwa lata wcześniej). Placówka gromadzi 
największy zbiór pociągów w Europie – w skansenie znajdują się 
aktualnie 163 jednostki. 
W Sochaczewie warto również odwiedzić Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i pola Bitwy nad Bzurą, jednej z największych bitew 
kampanii wrześniowej.

Odległość od Warszawy: 58 km
Dojazd autobusem: z Warszawy do Sochaczewa lub Zosina co 1,5 godziny (podróż trwa 
ok. 2 godzin) + 20 minut autobusem regionalnym
Dojazd pociągiem: z dworca Warszawa Zachodnia do Sochaczewa co 2-3 godziny 
(podróż trwa 1 godzinę) + 20 minut autobusem regionalnym

ul. Towarowa 7, 96-500 Sochaczew
tel. (+48) 46 862 59 75

http://mkw.e-sochaczew.pl

Ciekawa jest także informacja, że Warszawa jest jedyną stolicą w Europie, 
która sąsiaduje z Parkiem Narodowym. Jego symbolem jest łoś. 
Długość znakowanych szlaków turystycznych to około 360 km, do-
zwolona jest turystyka piesza, rowerowa (Kampinoski Szlak Rowerowy 
ma 144 km) i konna. 
Kościół parafialny w Kampinosie pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny został zbudowany z drewna sosnowego 
z Puszczy Kampinoskiej w stylu polskiego baroku w latach 1773- 
-1782. Autorem projektu był architekt Lobe z Warszawy. 
Jedno z najlepszych miejsc do odwiedzenia parku to Wilcze Tułowskie 
z zabytkową koleją wąskotorową do/z Sochaczewa (18 km).
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ŻyrardóW

Żyrardów leży niemal w połowie drogi między Łodzią a Warszawą, 
na szlaku dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Powstanie i rozwój 
Żyrardowa wiąże się z osobą francuskiego inżyniera Filipa de Girarda 
(twórcy maszyny do mechanicznego przędzenia lnu, a także wielu 
innych wynalazków, w tym turbiny wodnej) – stąd nazwa miasta. Na 
początku XIX wieku powstała w zaborze rosyjskim osada fabryczna 
z fabryką przędzenia lnu – w odróżnieniu od „bawełnianej” Łodzi. 
Budowę przędzalni mechanicznej i tkalni ręcznej rozpoczęto na po-
czątku 1830 roku. Już pół wieku później żyrardowska fabryka stała 
się jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów lniar-
skich ówczesnej Europy. Razem z fabryką rozwinął się cały kom-
pleks urbanistyczny murowany z czerwonej cegły – osiedla domów 
dla robotników, świątynie różnych wyznań w wielonarodowościowym 
tyglu robotników, szkoły, szpital... Cechą charakterystyczną szybko 
powstającego układu był podział na część mieszkaniową oraz prze-
mysłową według osi urbanistycznej, dzisiejszej ul. 1 Maja. Osada 
usytuowana na linii frontu ucierpiała na początku I wojny światowej, 
kiedy wycofujące się wojsko rosyjskie wysadziło w powietrze niektó-
re części fabryki. Prawa miejskie otrzymał Żyrardów w 1916 roku. 

Te i inne historie miejskie opisał później w książce „Mój Żyrardów” 
Paweł Hulka Laskowski, pochodzący właśnie stamtąd tłumacz słyn-
nych „Przygód dobrego wojaka Szwejka” Jaroslava Haška. Do dzisiej-
szych czasów zachowała się niemal kompletna pierwotna zabudowa, 
co stanowi o wyjątkowości miasta w skali całej Europy. 

Spacer po mieście można rozpocząć od dworca kolejowego z lat 
dwudziestych XX wieku przypominającego polski dworek. Wnętrza 
zdobią oryginalne sztukaterie i piece kaflowe. Droga do głównego 
placu prowadzi przez osiedla robotnicze z lat 1867-1910. Za budyn-
kami z cegły były budowane drewniane budynki gospodarcze, któ-
re do dzisiaj można obejrzeć. Za neogotyckim kościołem św. Karola 
Boromeusza z 1891 roku stoi szpital fabryczny z lat 1892-1894, 
wzorowany na szpitalu „Carla” w Dreźnie. Plac Jana Pawła II (kiedyś 
Plac Targowy) to najbardziej reprezentacyjne miejsce w Żyrardowie, 
prawdziwe centrum miasta. Na placu nie można przeoczyć dwóch 
neogotyckich wież kościoła farnego Matki Bożej Pocieszenia z lat 
1900-1903, wzorowanego na bazylice w Kolonii. Secesyjne witraże 

zaprojektował najprawdopodobniej Józef Mehoffer, a na szczególną 
uwagę zasługuje witraż przedstawiający Matkę Boską stojącą wśród 
błękitnych kwiatów lnu, trzymającą na lewym ręku Dzieciątko Jezus 
z wrzecionem. Dalej na placu znajdują się budynki hi-
storycznego przedszkola, babińca, modernistycznego 
Domu Ludowego (czyli domu kultury) oraz Magistratu 
– siedziby władz miasta. 
Na południe od placu znajduje się kompleks cen-
tralnej fabryki, tzw. centrali – stara przędzalnia 
z 1833 roku (po wielu przebudowach) połączo-
na krytym pomostem z usytuowaną obok 
nową przędzalnią z lat 1910-1914 – 
największym budynkiem fabryki. Na 
dachu tego budynku znajdował się 
zbiornik przeciwpożarowy.

Kościół farny Matki Bożej Pocieszenia

Willa  
Karola Dittricha

ŻyrardóW
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Informacja Turystyczna:
Centrum Informacji Turystycznej
ul. 1 Maja 45, 96-300 Żyrardów
tel. (+48) 46 854 28 28, www.resursa.zyrardow.pl

Odległość od Warszawy: 62 km
Dojazd autobusem: z centrum Warszawy co 1 godzinę (podróż trwa ok. 1 godziny)
Dojazd pociągiem: z dworca Warszawa Zachodnia co 30 min. (podróż trwa ok. 20 minut)

TOP muzeum:
Muzeum Mazowsza Zachodniego w żyrardowie
ul. Dittricha 1, 96-300 żyrardów
tel. (+48) 46 854 81 80
www.muzeumzyrardow.pl

MuZeuM MOTORyZACJI I TeChNIKI W OTRęBuSACh
Początki prywatnej kolekcji sięgają lat 70. XX wieku, chociaż kompleks 
muzealny został otwarty dopiero w 1995 roku. Wśród zbiorów znajduje 
się ponad 300 zabytkowych pojazdów – najstarszym jest amerykański 
traktor Titan z 1895 roku! Wśród eksponatów są samochody osobo-
we, ciężarowe, autobusy, samoloty, rowery, motocykle, a także czołgi. 
Prawdziwą perłą jest ZIS – kabriolet Józefa Stalina, a także samocho-
dy, którymi jeździli Elvis Presley, Marilyn Monroe czy Jan Kiepura. 

ul. Warszawska 21  
05-805 Otrębusy
tel. (+48) 22 758 50 67  
502 257 021
www.muzeum-motoryzacji.com.pl

Za dawnymi willami dyrektorów (ul. Armii Krajowej) z lat 80. XIX 
wieku w stylu renesansu francuskiego znajduje się w parku willa re-
prezentacyjna Karola Dittricha z lat 1885-1890. Od 1961 roku mieści 
się w niej Muzeum Mazowsza Zachodniego. Unikatowym eksponatem 
jest panorama Żyrardowa z 1899 roku o długości 367 cm i wysokości 
140 cm – wykonana została w celu uświetnienia stoiska żyrardow-
skiego na światowej wystawie w Paryżu w roku 1900. Muzeum to do-
skonałe miejsce na zakończenie zwiedzania i podsumowanie wiedzy 
na temat tego unikalnego miasta.


