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Mazowsze zachodnie

Mazowsze  
w pigułce

Mazowsze jest krainą historyczną, po-

łożoną w centralnej i północno-wschod-

niej Polsce. Obecnie w granicach wo-

jewództwa mazowieckiego znajduje 

się znaczna część dawnego Mazowsza.  

Ponadto obejmują one także część Pod-

lasia i Małopolski. Województwo mazo-

wieckie charakteryzuje się więc różno-

rodnością historyczną oraz kulturową, 

która widoczna jest zwłaszcza w wiejskiej 

architekturze, folklorze oraz kuchni regio-

nalnej. Dziedzictwo kulturowe oraz po-

łożenie geograficzne sprawiają, że woje-

wództwo mazowieckie jest niezwykle  

interesującym regionem naszego kraju.

wstęp
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Mazowsze zachodnie

województwo Mazowieckie  
w liczbache

Powierzchnia – 35,6 tys. km2

Ludność – 5,2 mln osób

Stolica województwa – Warszawa

Większe miasta – Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka

Powiaty ziemskie – 37

Powiaty grodzkie – 5

Gminy – 309

Powierzchnia lasów – 779,3 tys. ha

Obszary prawnie chronione – 29,6% powierzchni ogólnej

Parki narodowe – 1

Parki krajobrazowe – 9

Większe rzeki – Wisła, Bug, Narew, Pilica

wstęp
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J eżeli  szukasz Mazowsza jak z mazurków Chopina, to znajdziesz je wła-
śnie tutaj.  Rozległe pola poprzedzielane rzędami rosochatych wierzb, 

urozmaicające tę mozaikę wysokie kościelne wieże i  białe ściany dworów 
– czas nie stoi oczywiście w miejscu i  od XiX wieku sporo się zmieniło, 

ale atmosfera spokoju i  sentymentalnej zadumy przetrwała w zaska-
kująco wielu miejscach. 

M iniprzewodnik , który trzymasz w ręku, opisuje atrakcje kultu-
rowe zachodniej części województwa mazowieck iego, a kon-

kretnie powiatów : płock iego, sierpeckiego, gostynińsk iego, socha-
czewskiego, warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, gro-
dzisk iego i żyrardowskiego. Największym miastem w tej części 
regionu jest Płock , ale wiele opisanych miejscowości leży w bez-
pośrednim sąsiedztwie Warszawy. Oba wymienione wyżej miasta 
są najlepszymi bazami wypadowymi. Do każdej z opisywanych 
miejscowości można dojechać autobusem PKS, do większości do-

trzesz Kolejami Mazowieck imi, ale własny środek transportu unie-
zależni Cię od rozk ładu jazdy.

wstęp
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Mazowsze zachodnie

Mazowieckie  
krajobrazy

Chociaż powszechnie utożsamiane jest 

z płaską, mało atrakcyjną widokowo rów-

niną, przy bliższym poznaniu Mazowsze 

okazuje się zaskakująco różnorodne kra-

jobrazowo. Opisywany obszar leży w gra-

nicach aż pięciu makroregionów geogra-

ficznych, a więc terenów bardzo różnych  

zarówno pod względem przyrodniczym, 

jak i sposobu zagospodarowania przez 

człowieka. Osiami opisywanej krainy są 

szeroka, równoleżnikowo położona doli-

na Wisły i dużo mniejsza dolina uchodzą-

cej do niej z południowego zachodu Bzu-

ry. Na krawędzi dolin położone są najstar-

sze i najbardziej znaczące miasta Mazow-

sza, między innymi Płock i Sochaczew. 

Miłośnicy przestrzeni powinni udać się  

na Równinę Łowicko-Błońską. Okolice So-

chaczewa, Żyrardowa i Błonia to rzeczy-

wiście jedno z najbardziej płaskich miejsc  

w Polsce. Wielkim atutem tej typowo rol-

niczej części Mazowsza są wyjątkowo roz-

ległe widoki. Nieco bardziej urozmaicona 

rzeźba wyróżnia północną część opisy-

wanego obszaru, którą zajmuje Wysoczy-

zna Płońska. Pola uprawne układają się tu  

na kształt leciutko pofalowanego dywa-

nu, rozciętego w wielu miejscach do-

linkami małych rzek. Zupełnie unikalne  

w skali regionu jest leżące w jego zachod-

niej części Pojezierze Gostynińskie, przy-

pominające raczej krajobrazy północnej 

Polski. W pagórkowatym terenie połysku-

je kilkadziesiąt polodowcowych jezior. 

MaZOWieCKie KRajOBRaZy
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w kalejdoskopie 
historii

Naukowcy od lat dociekają, co wła-

ściwie oznacza nazwa„Mazowsze”. Za-

zwyczaj rozbija się ją na dwie części: 

„maz” i „wsze”. Drugi człon wiąże się ze 

słowem „vše”, oznaczającym kraj zasie-

dlony. Trudniej wytłumaczyć pierwszą 

część; najprawdopodobniej należy ją 

wywodzić od słowa „mazać”, „mazidło”. 

Być może określenie to było przezwi-

skiem, jakie nadano umazanym błotni-

stą ziemią mieszkańcom krainy, może 

się też wywodzić od wypalania smoły, 

czyli mazi. 

Równie trudno, jak wyjaśnić nazwę, 

jest wskazać dokładne granice regio-

nu. Ulegając na przestrzeni wieków 

wielokrotnym zmianom, w wielu miej-

scach zatarły się. istniejące od 1999 r. 

województwo mazowieckie, największe  

w Polsce, obejmuje większą część histo-

rycznego Mazowsza, sięgając nieco da-

lej na wschód i południe. 

Historia osadnictwa w tej części Ma-

zowsza sięga początków naszej ery, kie-

dy to w okolicach dzisiejszego Brwino-

wa i Błonia funkcjonował duży ośrodek 

metalurgiczny. Za pomocą prymityw-

nych dymarek wytapiano żelazo z rudy 

darniowej. Ziemie Mazowsza wchodziły 

w skład monarchii piastowskiej od cza-

sów Mieszka i. Związki te były jednak  

na tyle luźne, że w Xi w. panujący na 

Mazowszu Masław utworzył samodziel-

ne państwo ze stolicą w Płocku. Kazi-

mierz Odnowiciel przyłączył jednak nie-

bawem ludną i bogatą krainę do Polski.  

W latach 1079-1138 to właśnie Płock 

pełnił rolę stolicy państwa polskiego. 

W KaLejDOSKOPie 
HiSTORii
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Mazowsze zachodnie

Podczas rządów Władysława Hermana  

i Bolesława Krzywoustego na zachodnim 

i północnym Mazowszu wyrosły liczne 

grody, których mieszkańcy bogacili się 

dzięki wymianie handlowej. Od końca 

Xii w., kiedy władzę objął Konrad i, Księ-

stwo Mazowieckie było niezależne po-

litycznie. Dwór księcia, który rezydował 

w Płocku i Łęczycy, był ważnym ośrod-

kiem rozpowszechniania wiedzy. Przy 

katedrze płockiej działało skryptorium, 

w którym przepisywano księgi liturgicz-

ne. W następnych stuleciach wygasanie 

rodów panujących nad poszczególny-

mi ziemiami mazowieckimi prowadzi-

ło do włączania kolejnych terenów do 

Korony. Ostatecznie okres samodziel-

ności Mazowsza zakończył się w 1526 r.  

Na jego terenie utworzono trzy nowe 

województwa – mazowieckie oraz kil-

kakrotnie od niego mniejsze rawskie 

i płockie. Warto wiedzieć, że w ów-

czesnym województwie płockim na  

1 km² przypadało ponad 27 osób – jak 

na owe czasy było to bardzo dużo. Do 

połowy XVii w. Mazowsze, będące te-

raz stabilnym centrum wielkiej Rze-

czypospolitej, przeżywało swój zło-

ty wiek. Nastąpił intensywny rozwój 

miast. Na omawianym obszarze ro-

sły w siłę między innymi Sochaczew  

i Wyszogród. Również Płock, chociaż 

utracił wiele funkcji na rzecz Warszawy, 

zachował znaczenie jako ważny ośrodek 

handlu zbożem. Większość miast mia-

ła charakter półrolniczy, a ich głównym 

źródłem dochodu był handel. Zdobyty  

w ten sposób kapitał chętnie inwestowa-

no w rzemiosło; w miastach powstawały 

młyny wodne, szlifiernie i papiernie. 

Złe czasy nadeszły w XVii w. Kryzys 

ekonomiczny i kilka epidemii morowe-

W KaLejDOSKOPie HiSTORii
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go powietrza zbiegło się z najazdem 

szwedzkim. Największe straty ponio-

sła Warszawa, ale sytuacja pozostałych 

miast, a także wsi, również była tragicz-

na. Potop doprowadził to dalszego zu-

bożenia bardzo licznej drobnej szlach-

ty. W odróżnieniu od innych regionów 

kraju, na Mazowszu tytuł nie oznaczał 

automatycznie dobrobytu. Bardzo czę-

sto jego posiadacze musieli samodziel-

nie uprawiać rolę. Mazowieckie miasta 

i wsie bardzo wolno odbudowywały 

się ze zniszczeń. Szacuje się, że jeszcze 

sto lat po potopie szwedzkim wszystkie 

miasta mazowieckie (wyłączając Warsza-

wę) liczyły łącznie zaledwie 135 tysięcy 

mieszkańców. 

W wyniku trzeciego rozbioru Polski 

omawiany fragment Mazowsza, podob-

nie jak większość regionu, przypadł Pru-

som. W 1807 r. tereny te weszły w skład 

Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. zna-

lazły się w Królestwie Polskim. Do roku 

1830 trwał okres rozbudowy i rozwoju. 

Przybywało mieszkańców, a w miastach 

dokonano zmian w układzie przestrzen-

nym i zagospodarowaniu. Z tego okresu 

pochodzi wiele murowanych budynków 

użyteczności publicznej, między innymi 

ratusze w Płocku, Gostyninie i Sochacze-

wie. Pomyślnie rozwijało się rzemiosło  

i handel, a także oświata i kultura.  

W Płocku rozpoczęło działalność  

Towarzystwo Naukowe i Teatr Narodowy.  

W 1830 r. rozpoczęto budowę przemy-

słowego miasta Żyrardowa. Po powsta-

niu listopadowym (1830–1831) znisz-

czone Mazowsze dotknęły silne repre-

sje rosyjskie; konfiskowano majątki,  

zlikwidowano armię polską i sejm.  

Mimo to region rozwijał się gospodarczo.  

Na żyznych glebach Równiny  

W KaLejDOSKOPie HiSTORii
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Łowicko-Błońskiej rozpoczęto uprawę 

buraków cukrowych; intensywnie rozwi-

jał się też przemysł włókienniczy, gorzel-

nictwo i młynarstwo. Powstawały linie 

kolejowe, wyznaczając na nowo układ 

szlaków komunikacyjnych i związanych 

z nimi funkcji przemysłowych. Powsta-

nie styczniowe pochłonęło życie tysięcy 

mieszkańców Mazowsza, wielu też zesła-

no na Sybir. Terenem intensywnych walk 

powstańczych były między innymi oko-

lice Kampinosu. Represje popowstanio-

we znacząco zmieniły charakter regio-

nu. Konfiskacie uległy dobra kościelne, 

zlikwidowano też liczne klasztory. Kilka-

dziesiąt miast i miasteczek pozbawiono 

praw miejskich. 

Podczas i wojny światowej na Mazow-

szu stoczono wiele bitew, a zaraz po od-

zyskaniu niepodległości nastąpił krwa-

wy epizod wojny polsko-bolszewickiej. 

W okresie międzywojennym nastąpił 

czas wielkich przemian. Płock zwięk-

szył swój obszar trzykrotnie, a korzyst-

nie położony przy linii kolejowej Socha-

czew – aż dwudziestokrotnie. Znaczące 

zmiany zachodziły też w regionie pod-

warszawskim. Najlepiej rozwijającym się 

miastem na Mazowszu był przemysłowy 

Pruszków.

Podczas wojny obronnej 1939 r. nad 

Bzurą i pod Warszawą toczyły się zacięte 

walki. Przez całą okupację na Mazowszu 

działały oddziały partyzanckie. Po klę-

sce powstania warszawskiego w Prusz-

kowie działał obóz przejściowy dla wy-

siedlanej ludności. Wielu warszawiaków 

doczekało końca wojny w podwarszaw-

skich miejscowościach. 

Po 1945 r. nastąpiła intensywna od-

budowa regionu. Po naprawieniu znisz-

czeń przystąpiono do tworzenia no-

W KaLejDOSKOPie HiSTORii
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wych, centralnie sterowanych inwesty-

cji, między innymi zakładów petroche-

micznych w Płocku. W latach 1975–1999 

w obrębie Mazowsza istniało siedem 

małych województw. Omawiany frag-

ment regionu znajdował się w grani-

cach województw płockiego, skiernie-

wickiego i warszawskiego. Po refor-

mie administracyjnej z 1999 r. poza za-

chodnią granicą województwa znalazły 

się związane z nim historycznie ziemie 

powiatów skierniewickiego, łowickiego  

i kutnowskiego. 

W KaLejDOSKOPie HiSTORii
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płock

Tu była stolica Polski
Płock jest jednym z najbardziej znaczą-

cych miast Mazowsza. Warszawa jest wo-

bec niego jak młodsza siostra; już w Vii w. 

n.e. istniał w Płocku ośrodek kultu pogań-

skiego, a za panowania Władysława Her-

mana i Bolesława Krzywoustego (1079–

1138) miasto pełniło rolę stolicy państwa 

polskiego. Najświetniejszy okres w jego 

historii skończył się wraz z przyłączeniem 

Mazowsza do Korony. Niszczony przez po-

żary, epidemie, a w końcu potop szwedz-

ki, Płock podupadł tak mocno, że w poło-

wie XViii w. liczył zaledwie tysiąc mieszkań-

ców. W następnym stuleciu, zyskawszy na 

znaczeniu jako ośrodek administracyjny, 

miasto zaczęło się ponownie rozwijać.  

W latach sześćdziesiątych XX w. na przed-

mieściach Płocka zbudowano kombinat 

petrochemiczny, który bardzo przyspie-

szył rozwój gospodarczy miasta (stawia-

jąc jednocześnie władze miejskie przed 

koniecznością rozwiązania istotnych pro-

blemów z zakresu ochrony środowiska). 

W latach 1975–1998 Płock pełnił rolę sto-

licy województwa. Dzisiaj liczące ok. 130 

tysięcy mieszkańców miasto jest najwięk-

szym skupiskiem ludności na zachodnim 

Mazowszu, a jednocześnie znaczącym 

ośrodkiem kulturalnym. Płock ma własną 

orkiestrę symfoniczną, która poza koncer-

tami na najwyższym poziomie realizuje też 

program umuzykalniający dla młodzieży. 

Latem, od czerwca do sierpnia, całe mia-

sto wypełniają dźwięki muzyki. Koncerty 

Letniego Festiwalu Muzycznego odby-

wają się w różnych zakątkach starej części 

Płocka. Orkiestra symfoniczna pokazuje 

wówczas swoją klasę, prezentując bardzo 

PŁOCK
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różne formy: od kanonu muzyki poważ-

nej po utwory jazzowe, muzykę operet-

kową i współczesną muzykę popularną. 

Wielkim powodzeniem wśród widzów 

cieszą się też widowiska plenerowe, przy-

gotowywane wspólnie przez Płocką Or-

kiestrę Symfoniczną i Teatr Dramatyczny  

(www.posorkiestra.pl).

Najcenniejsze zabytki miasta zgroma-

dzone są na wiślanej skarpie, nazywanej 

Wzgórzem Tumskim. Z wysokiego brze-

gu roztacza się wspaniały widok na sze-

roko rozlane wody Wisły (spiętrzone za-

porą we Włocławku). Na drugim brzegu 

znajduje się dzielnica Radziwie z najwięk-

szą w kraju stocznią rzeczną. Na horyzon-

cie widać ciemną plamę lasów Pojezierza 

Gostynińskiego. Nad Wzgórzem Tumskim 

górują gotyckie wieże Zamku Książąt Ma-

zowieckich z XiV w. Niższa z wież nazy-

wana jest Szlachecką, a wyższa, przykryta 

pękatym barokowym hełmem, nosi na-

zwę Wieży Zegarowej. U podnóża jednej  

z nich archeolodzy odkryli ślady kamiennej 

budowli, w której najprawdopodobniej  

w 1085 r. przyszedł na świat późniejszy 

król Bolesław Krzywousty. Okazały, muro-

wany zamek został częściowo zniszczony 

w XVi w. w wyniku osunięcia się skarpy. 

Odbudowany, aż do okresu wojen szwedz-

kich pełnił funkcję klasztoru Benedykty-

nów. Budowla była wielokrotnie przebu-

dowywana. Obecnie w dawnym opactwie 

pobenedyktyńskim mieści się Muzeum 

Diecezjalne (druga część muzeum zloka-

lizowana jest w neogotyckim budynku  

z początku XX w. przy ul. Tumskiej 3a). Róż-

norodność eksponatów może przyprawić 

o zawrót głowy. Oprócz bogatych zbiorów 

malarstwa i rzeźby z różnych epok, można 

tu podziwiać między innymi wiekowe, mi-

sternie zdobione ornaty, unikatowy zbiór 

PŁOCK
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pasów kontuszowych oraz cenne inkuna-

buły i starodruki.

Z kolei kamienica na ul. Tumskiej 8 jest 

siedzibą Muzeum Mazowieckiego. Zwie-

dzających przyciąga zwłaszcza tutejsza 

unikalna kolekcja sztuki secesyjnej, obej-

mująca ponad jedenaście tysięcy ekspo-

natów. W skład kolekcji wchodzą meble, 

przedmioty użytkowe, ceramika, szkło  

i biżuteria. W muzeum można także po-

dziwiać bogate zbiory malarstwa polskie-

go z przełomu XiX i XX w., a wśród nich 

płótna juliana Fałata, juliusza Kossaka i jó-

zefa Mehoffera. Do muzeum należy rów-

nież zabytkowy spichlerz przy ul. Kazimie-

rza Wielkiego; eksponowane są w nim cie-

kawe zbiory etnograficzne z regionu Ma-

zowsza. 

Na Wzgórzu Tumskim stoi katedra 

płocka. Świątynię wzniesiono już w Xii w., 

ale była wielokrotnie przebudowywana.  

W latach 1901–1903 Stefan Szyller przy-

wrócił jej szesnastowieczny wygląd. Ka-

tedra jest więc rozplanowana w stylu ro-

mańskim, ma gotyckie wieże, szczyty  

i oszkarpowanie oraz renesansową kopu-

łę z latarnią. Bogatą dekorację malarską 

wnętrza wykonali według projektu Szyl-

lera Władysław Drapiewski i Czesław idź-

kiewicz. Wyposażenie świątyni pochodzi 

z różnych epok. W kruchcie można po-

dziwiać kopię romańskich Drzwi Płoc-

kich z 1154 r., ufundowanych przez bisku-

pa aleksandra z Malonne. Oryginał trafił  

w Xiii w. do soboru św. Sofii w Nowogo-

rodzie Wielkim, gdzie znajduje się do dziś. 

Płaskorzeźby, zdobiące kilkadziesiąt spi-

żowych płyt, przedstawiają sceny z Pisma 

Świętego, obrazy alegoryczne, a także wi-

zerunki fundatora i wykonawców. Katedra 

płocka jest nie tylko znaczącą świątynią ka-

tolicką, ale też ważnym pomnikiem pań-

PŁOCK
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stwowości polskiej – w Kaplicy Królewskiej 

spoczywają królowie Władysław Herman  

i Bolesław Krzywousty oraz liczni książęta 

mazowieccy i płoccy.

W niezwykłych wnętrzach Bazy-

liki Katedralnej mają miejsce zna-

czące wydarzenia artystyczne. Me-

lomanów zafascynowanych śre-

dniowieczną muzyką religijną  

i prastarymi pieśniami nabożnymi 

gromadzi odbywający się w kwietniu  

Festiwal Muzyki jednogłosowej. 

W programie koncertów znajdu-

ją się śpiewy liturgiczne, w tym cie-

szący się coraz większą popular-

nością chorał gregoriański. Płocki  

festiwal skupia znakomitych wykonaw-

ców; występowali na nim między inny-

mi Tomasz Stańko, Marcel Peres, Scho-

la Teatru Wiejskiego „Węgajty” i Schola  

Gregoriańska Ojców Dominikanów  

z Warszawy. W 2006 r. gościem  

festiwalu był kantor z Kaplicy  

Sykstyńskiej, Roberto Colavalle  

(www.pokis.pl). Na przełomie kwiet-

nia i maja, podczas trzech wieczo-

rów wnętrze bazyliki wypełniają śpie-

wy chóralne. Podczas międzynaro-

dowego festiwalu „Płockie Dni Mu-

zyki Chóralnej” występują najlepsi 

wykonawcy z kraju i z zagranicy. Or-

ganizatorem i gospodarzem wyda-

rzenia jest Katedralny Chór chłopię-

co-męski – Pueri Cantores Plocenses  

(www.pcpplock.pl). Od 2006 r. dzia-

ła również chór dziewczęcy – Puellae 

Cantores Plocenses. 

W każdy wtorek od połowy maja do 

połowy czerwca w płockiej katedrze 

można wysłuchać koncertów orga-

nowych. Wybitni wykonawcy polscy  

i zagraniczni grają na zabytkowych or-

PŁOCK
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ganach, uważanych za jeden z najlep-

szych i największych instrumentów ro-

mantycznych w Polsce. 

Na tyłach Wzgórza Tumskiego znaj-

duje się urocza płocka Starówka. Kilka 

jej ulic zamieniono w zachęcające do 

spaceru deptaki. Przy wyróżniającym 

się nieregularnym kształtem placu Na-

rutowicza znajduje się dawny pałac bi-

skupów płockich, współcześnie miesz-

czący sąd. Tuż obok wznosi się klasy-

cystyczny Dom pod Opatrznością, za-

projektowany przez jakuba Kubickiego. 

Klasycystyczny styl wyróżnia również 

budynek dawnego odwachu (wartow-

ni) z 1837 r. U zbiegu ulic Tumskiej i Mo-

stowej stoi późnogotycki Dom pod Trą-

bami; do jego budowy wykorzystano 

fragmenty muru miejskiego. Od placu 

Narutowicza prowadzi w stronę Stare-

go Rynku zabudowana klasycystycz-

nymi kamieniczkami ul. Grodzka, prze-

kształcona w przyjemny deptak. War-

to na moment zboczyć na równoległą 

do niej ul. Małachowskiego, przy której 

znajduje się najstarsza polska szkoła, za-

łożona w 1180 r. przy kolegiacie św. Mi-

chała. Na budynki liceum im. Stanisła-

wa Małachowskiego składają się: gotyc-

ka wieża dawnej kolegiaty, skrzydło ro-

mańsko-gotyckie, skrzydło pojezuickie  

z XVii w. (przebudowane w XiX w.)  

i pawilon z XX w.

Stary Rynek w Płocku jest prosto-

kątnym placem zabudowanym kamie-

niczkami z XiX w. Północną pierzeję zaj-

muje klasycystyczny ratusz, wzniesiony  

w latach 1824–27 według projektu  

jakuba Kubickiego. Z płockim rynkiem 

związanych było kilka ciekawych po-

staci. W tzw. Domu Berlińskim pod  

numerem ósmym mieszkał pisarz  

PŁOCK
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i kompozytor ernst amadeus Hoffmann  

(1776–1822), znany przede wszystkim 

jako autor „Dziadka do orzechów”. Z ko-

lei w Domu anioła Stróża błogosławio-

na siostra Faustyna Kowalska przeżyła  

22 lutego 1831 r. swoje pierwsze obja-

wienie. 

Co roku w rocznicę wejścia Polski do 

Unii europejskiej na Starym Rynku odby-

wa się Piknik europejski. Oprócz wystę-

pów zespołów ludowych z miast part-

nerskich, prezentowana jest kultura po-

szczególnych krajów unijnych. Zwień-

czeniem Pikniku jest koncert gwiazdy 

polskiej estrady. 

Ważnym miejscem na kulturalnej ma-

pie Płocka jest też nadwiślańska plaża.  

W lipcu odbywa się tu niepowtarzal-

ny Międzynarodowy Festiwal Romów, 

podczas którego koncertują najlepsze 

cygańskie zespoły polskie i zagranicz-

ne. Gospodarzem wieczoru jest obsy-

pany nagrodami płocki artystyczny Ze-

spół Cygański ROMeN. W ostatni week-

end lipca na tej samej plaży spotykają 

się fani muzyki elektronicznej. Podczas 

festiwalu aUDiORiVeR przez trzy dni 

non stop uczestniczą w koncertach  

i pokazach didżejskich. Można wy-

słuchać bardzo wielu form muzycz-

nych – od muzyki klubowej, przez  

hip-hop, po muzykę eksperymental-

ną i abstrakcyjne brzemienia laptopowe  

(www.audioriver.pl). Pod koniec wrze-

śnia odbywa się kilkudniowy festi-

wal SkarPa, poświęcony urodzonemu 

w Płocku poecie i eseiście Stefanowi  

Themersonowi. Oprócz wykładów i po-

kazów filmów, w programie festiwalu są 

warsztaty, wystawy, spektakle i koncerty. 

Wiele przemawia za tym, że najlep-

szym miesiącem na odwiedziny w Płoc-

PŁOCK
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ku jest czerwiec. Podczas Dni Historii 

Płocka, które tradycyjnie odbywają się  

w pierwszy weekend czerwca, całe mia-

sto ogarnia nastrój radosnej zabawy.  

Ulicami Starówki suną barwne koro-

wody, a w licznych pokazach, koncer-

tach i wystawach biorą udział płoc-

cy muzycy, aktorzy, plastycy i litera-

ci. Na Wzgórzu Tumskim czas cofa się  

o kilkaset lat; można podpatrzeć taj-

niki pracy średniowiecznych rzemieśl-

ników oraz z zapartym tchem śledzić 

zmagania średniowiecznych ryce-

rzy i kuszników. Z kolei Stary Rynek 

obejmują w niepodzielne władanie 

współcześni artyści. Występowały  

tu już takie gwiazdy muzyki rozrywko-

wej, jak alphaville, Brainstorm czy Kim 

Wilde (www.pokis.pl). 

Ciekawe wydarzenia i cenne zabyt-

ki sprawiają, że w Płocku warto za-

trzymać się na dłużej. Tutejsze hote-

le mogą też stanowić świetną bazę 

wypadową do licznych atrakcyjnych 

miejsc w okolicy. 

Muzeum Mazowieckie

ul. Tumska 2, tel. (24) 262-44-92

www.muzeumplock.art.pl

Muzeum Diecezjalne 

ul. Tumska 3a, tel. (24) 262-26-23

PŁOCK
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drobin

Nagrobek dworzanina
O wielowiekowej historii niewielkie-

go miasteczka, leżącego w połowie dro-

gi między Sierpcem a Płońskiem, świad-

czy średniowieczny układ urbanistyczny 

z dużym, prostokątnym rynkiem. Naj-

cenniejszym zabytkiem Drobina jest ko-

ściół pod wezwaniem Matki Boskiej Ró-

żańcowej i św. Stanisława Biskupa. Go-

tycką świątynię, wystawioną w drugiej 

połowie XV w., przebudowano w XVii w. 

w stylu barokowym. 

We wnętrzu zachowały się dwa wy-

jątkowej urody potrójne nagrobki. Dwu-

kondygnacyjny, renesansowy pomnik 

po prawej stronie prezbiterium jest 

najstarszym potrójnym nagrobkiem 

w Polsce. Wystawiono go dla Pawła  

drobin
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Kryskiego, jego żony anny ze Szreńskich 

i ich syna Wojciecha. Ten ostatni był po-

słem i zręcznym dyplomatą w służbie 

króla Zygmunta augusta. Łukasz Górnic-

ki uczynił go jednym z bohaterów „Dwo-

rzanina”. Po lewej stronie prezbiterium 

znajduje się barokowy nagrobek Stani-

sława Kryskiego, jego żony Małgorzaty 

z Uchańskich i ich syna Piotra. Ozdobą 

świątyni są też dziewiętnastowieczne 

obrazy znanych malarzy warszawskich, 

między innymi Wojciecha Gersona.

www.drobin.pl

rokicie

Święty ogień
25 km na północny zachód od Płocka, 

na wysokiej, wiślanej skarpie wznoszą 

się czerwone mury kościoła w Rokiciu. 

Pierwsza na Mazowszu świątynia zbudo-

wana z cegły została wzniesiona w poło-

wie Xiii w. Legenda mówi, że pieniądze 

na budowę pochodziły ze sprzedaży dzi-

kich koni przybywających do wodopo-

ju, stąd też kościół bywa nazywany „ko-

bylim”. Warto przyjrzeć się dokładnie ze-

wnętrznym ścianom świątyni. Na wielu 

cegłach wydrapano imiona i nazwiska; 

najstarsze napisy pochodzą z XVii w. Naj-

bardziej intrygujące są jednak wyraźne, 

okrągłe dołki. Spośród wielu możliwych 

przyczyn najbardziej prawdopodob-

na jest hipoteza wiążąca ich powstanie  
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wyszogród

Mosty na Wiśle
W średniowieczu Wyszogród tętnił 

życiem. O istnieniu grodu na wysokim 

brzegu Wisły wzmiankowano już w Xi w.,  

a w 1398 r. miejscowość uzyskała pra-

wa miejskie. Działał tu ważny port 

rzeczny, a na jego zapleczu mieściły się 

składy towarów i warsztaty sukienni-

cze. Zniszczenia potopu szwedzkiego 

i silna konkurencja ze strony Warszawy 

wymazały Wyszogród z gospodarczej 

mapy Mazowsza, czyniąc go małym, 

sennym miasteczkiem. Ślady dawnej 

świetności można próbować odnaleźć  

w kościele Franciszkanów, w które-

go wnętrzu zachowało się barokowe  

wyposażenie. 

Cała historia Wyszogrodu związana 

ROKiCie

z rytuałem Wielkiej Soboty. aby rozpalić 

święty ogień, w XVi–XVii w. posługiwa-

no się tak zwanym świdrem ogniowym. 

aby zapalić drewniany kołek, z całych sił 

tarto nim o ścianę świątyni, żłobiąc w ce-

gle dołek. Zapalony w ten sposób pło-

mień przenoszono na paschał w koście-

le, a następnie roznoszono po domach. 
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jest z Wisłą i właśnie nad rzeką moż-

na odnaleźć największą ciekawost-

kę miasteczka. Do niedawna tutejszy 

most był najdłuższą drewnianą prze-

prawą w europie. Konstrukcja miała 

1285 m długości, a wraz z mostem 

na Bzurze – prawie 2 km. Zbudowa-

no go w 1944 r. siłami polskich i ro-

syjskich jeńców. Niestety, powtarza-

jące się rokrocznie wezbrania wód  

i ruch kier lodowych nadmiernie nad-

werężały most. Po oddaniu do użytku 

nowej przeprawy zachowano na pa-

miątkę prawy przyczółek starej. Pełni 

rolę oryginalnego tarasu widokowe-

go, z którego roztacza się przepiękna 

panorama doliny Wisły. Wybudowany 

opodal nowy most też ma swoje „naj” – 

jest najdłuższym betonowym mostem 

w Polsce.

W czerwcu w Wyszogrodzie świę-

towany jest Dzień Wisły. Festynowej 

zabawie i koncertom na świeżym po-

wietrzu towarzyszą sesje popularno-

naukowe poruszające problemy zago-

spodarowania i ochrony rzeki.

WySZOGRóD
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łąck

Tętent końskich kopyt
Pełne lasów i jezior okolice Łącka są 

jednym z ulubionych miejsc weeken-

dowego wypoczynku mazowieckich 

mieszczuchów. W chwili wolnej od zbie-

rania grzybów czy pluskania się w wo-

dzie warto odwiedzić łącką stadninę, 

której wielkie, białe stajnie są chyba naj-

bardziej charakterystycznymi budowla-

mi w miasteczku. Do kompleksu należy 

także kryta ujeżdżalnia, hipodrom i mu-

zeum powozów.

Łąckie Stado Ogierów zostało utwo-

rzone decyzją Prezydenta Rzeczypospo-

litej w 1923 r., jako jedno z pierwszych 

w kraju. Głównym celem istnienia tego 

typu placówki jest służenie rolnictwu 

poprzez podnoszenie jakości hodowa-

nych koni, ale równocześnie bardzo in-

tensywnie prowadzona jest działalność 

sportowa. Dżokeje w barwach klubu 

jeździeckiego im. 4. Pułku Strzelców 

Konnych zdobywają liczne laury m.in. 

ŁąCK
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w konkursach skoków, ujeżdżania i po-

wożenia zaprzęgami konnymi. W Łąc-

ku można nie tylko emocjonować się 

w trakcie zawodów, ale też samemu 

spojrzeć na świat z końskiego grzbietu.  

Po lekcji jazdy miło jest odpocząć  

w kompleksie hotelowym. Szczegól-

nie polecamy nocleg w „Białym Dworku”. 

Wznoszący się nad brzegiem jeziora eklek-

tyczny pałac z drugiej połowy XiX w. przy-

pomina wille włoskie. W okresie między-

wojennym mieściła się tu letnia rezyden-

cja marszałka edwarda Rydza-Śmigłego, 

a w 1939 r. kwaterował sztab generała 

Władysława andersa. 

www.stadolack.home.pl

ŁąCK
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gostynin

Wskrzesić historię
Gdyby organizowano konkurs na ty-

powe mazowieckie miasteczko, Gostynin 

z pewnością znalazłby się wśród zwycięz-

ców. jest niezbyt duży, bardzo wiekowy; 

już w Vi w. n.e. na wzniesieniu leżącym  

na północny zachód od dzisiejszego mia-

sta istniało grodzisko. Od Xiii w. Gostynin 

był stolicą kasztelanii, a potem ziemi go-

stynińskiej. Pod koniec XiV w. wśród mo-

kradeł Skrwy pobudowano zamek. Nie-

stety, gwiazda Gostynina przygasła wraz 

z nadejściem potopu szwedzkiego. Mia-

sto długo i wolno podnosiło się z wojen-

nych zniszczeń. Zamek popadł w ruinę.  

W XiX w. ostatnią istniejącą część zaadap-

towano na kościół ewangelicki, prze-

kształcony później w katolicką świątynię 

pod wezwaniem św. Marcina. Odremon-

towany i przywrócony do dawnej świet-

ności obiekt będzie pełnił funkcję cen-

trum hotelowo-konferencyjnego. 

Życie miasteczka skupia się na rynku, 

którego ozdobą jest klasycystyczny ratusz 

projektu Hilarego Szpilowskiego. Charakte-

rystyczne dla Gostynina są piętrowe drew-

niane domy. Zbudowano je po 1824 r. dla 

sprowadzonych z Niemiec sukienników. 

Uwagę zwracają również klasycystyczne 

hale targowe przy ul. Floriańskiej. 

www.gostynin.pl

GOSTyNiN
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sanniki

Hafty i wycinanki
Przez bujną zieleń dużego parku 

przebłyskują białe ściany i charaktery-

styczna wieża neorenesansowego pa-

łacu. Obecny wygląd budowla zyskała  

w wyniku gruntownej przebudowy, 

przeprowadzonej w 1910 r. według 

projektu Władysława Marconiego.  

W pobliżu pałacu stoi pomnik upamięt-

niający najsłynniejszego gościa Sannik 

– Fryderyka Chopina, który w 1828 r. 

odwiedził tu swego kolegę, Kazimie-

rza Pruszaka. Pałac jest w trakcie rewi-

talizacji i nie jest dostępny do zwiedza-

nia. Po remoncie stanie się siedzibą eu-

ropejskiego Centrum artystycznego 

im. Fryderyka Chopina, którego zada-

niem jest propagowanie dziedzictwa 

pianisty, upowszechnianie i promo-

cja kultury oraz stworzenie warunków 

do prowadzenia działalności twórczej, 

w szczególności naukowej, artystycz-

nej i edukacyjnej. Centrum będzie re-

alizować założone cele m.in poprzez 

organizację koncertów, przedstawień 

teatralnych, pokazów filmowych i mul-

timedialnych, konferencji, plenerów,  

prowadzenie kursów mistrzowskich  

i warsztatów szkoleniowych.

Sanniki są również znanym na Ma-

zowszu ośrodkiem sztuki ludowej. Spod 

ręki miejscowych twórców wychodzą 

między innymi misterne wycinanki  

i pięknie zdobione pisanki. Dobrą oka-

zją do spotkania z miejscowym folklo-

rem jest Niedziela Sannicka – barwny 

festyn, odbywający się w pierwszą nie-

dzielę czerwca. Radosna muzyka ludo-

wa oraz urok sprzedawanych podczas 
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kiermaszu wyrobów sprawiają, że wi-

zyta w Sannikach na długo pozostaje  

w pamięci.

www.scisanniki.republica.pl
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sochaczew

Uroki wąskiego toru
Przejeżdżający ruchliwą szosą prowa-

dzącą z Warszawy do Poznania nie zda-

ją sobie sprawy, ile tracą, nie zatrzymu-

jąc się w Sochaczewie. O wielowiekowej 

przeszłości liczącego kilkadziesiąt tysię-

cy mieszkańców miasta świadczą ruiny 

zamku. Obronną budowlę, malowni-

czo położoną na wysokim brzegu Bzu-

ry, wznieśli na przełomie XiV i XV w. ksią-

żęta mazowieccy. Wojny nie oszczędzały 

zamku – odbudowany ze zniszczeń po-

topu szwedzkiego, popadł w ponowną, 

tym razem nieodwracalną ruinę po po-

wstaniu kościuszkowskim. 

Ślady jeszcze dawniejszych dziejów 

można odnaleźć w sochaczewskim mu-

zeum. Wizyta w tej placówce jest niczym 

podróż przez stulecia. Narzędzia z epoki 

kamienia łupanego sąsiadują z bogaty-

mi zbiorami z okresu ii wojny światowej. 

ekspozycja prezentuje bogatą kolekcję 

broni, mundurów i pamiątek odnale-

zionych na polu bitwy nad Bzurą. Dzie-

ci ucieszy niewielki skansen militariów 

urządzony na dziedzińcu muzeum.

Wielkim zainteresowaniem, i to nie 

tylko ze strony małych chłopców, cieszy 

się też sochaczewskie Muzeum Kolei 

Wąskotorowej. Na dawnej stacji kolejki 

można podziwiać ponad 130 pojazdów. 

Na jeden z największych w europie zbio-

rów tego typu składają się najróżniejsze 

wagony, parowozy i tabor pomocniczy. 

Ponad stuletni skład pociągu osobowe-

go wygląda na gotowy do podróży. 

W istocie, działalność muzeum nie 

ogranicza się do nieruchomej wystawy. 

Od maja do października w każdą sobo-

SOCHaCZeW
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tę (a w lipcu i sierpniu również w śro-

dę) o godz. 10.00 wąskotorówka jedzie  

z Sochaczewa do Wilcz Tułowickich  

i z powrotem (18 km w jedną stronę). 

Podczas wycieczki na turystów czeka-

ją dodatkowe atrakcje  – spacer z prze-

wodnikiem po puszczy i ognisko.

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 

i Pola Bitwy nad Bzurą

pl. Kościuszki 2, tel. (46) 862-33-09

www.e-sochaczew.pl/muzeum

Muzeum Kolei Wąskotorowej

ul. Towarowa 7, tel. (46) 862-59-57

www.muzkol.pl

SOCHaCZeW
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witkowice

Na polu bitwy
Co roku we wrześniu na łąkach nad 

Bzurą na nowo rozgrywają się sceny  

z września 1939 r. Walka o przeprawę 

przez rzekę jest oczywiście bezkrwawa, 

ale pozostałe szczegóły odtwarzane są 

z wielką starannością. Umundurowanie  

i broń obu armii są wierne oryginałom 

lub nawet autentyczne. W akcji uczest-

niczą m.in. transportery opancerzone, 

motocykle, a nawet oryginalna terenowa 

wersja przedwojennego fiata. Na polu 

walki działa łączność i służby sanitarne,  

a całą akcję obserwuje z zapartym tchem 

kilka tysięcy widzów.

www.grh.friko.pl
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brochów

Świątynia twierdzą
Czerwone mury kościoła pod we-

zwaniem śś. Rocha i jana Chrzcicie-

la przeglądają się w starorzeczu Bzury. 

Wzniesiona w połowie XVi w. świąty-

nia jest rzadkim w Polsce przypadkiem 

połączenia funkcji sakralnej i obronnej.  

Do ceglanego korpusu przylegają trzy 

okrągłe wieże z okienkami strzelniczy-

mi. Dodatkową obronę stanowiły mur 

obronny i, dziś już nieistniejąca, fosa.  

Na kominku w zakrystii obrońcy mogli 

gotować posiłki; trzeba było tylko zadbać  

o wcześniejsze zgromadzenie zapa-

sów. Przez brochowską świątynię prze-

toczyło się kilka dziejowych burz.  

Po potopie szwedzkim i dwóch wojnach  

światowych kościół troskliwie odbudo-

wano. W księgach parafialnych zapisano 

również znaczące wydarzenia z czasów 

pokoju. W 1806 r. wzięli tu ślub justyna  

Tekla Krzyżanowska i Mikołaj Chopin, 

a ich syn Fryderyk został ochrzczony  

w Brochowie 23 kwietnia 1810 r. 
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Żelazowa wola

W rytmie mazurków
Małą wioskę nad Utratą odwiedzają 

co roku goście z całego świata. Większość  

z nich to miłośnicy muzyki jednego z naj-

genialniejszych polskich kompozytorów, 

Fryderyka Chopina. Wielki muzyk urodził się 

w Żelazowej Woli pod koniec lutego 1810 r., 

a po przeprowadzce do Warszawy zawsze 

spędzał tu wakacje. Przypuszczenia, jakoby 

mazowieckie krajobrazy miały być natchnie-

niem dla jego kompozycji, są zatem bardzo 

uzasadnione. 

Parterowy dworek, którego dach opie-

ra się na dwóch kolumienkach malowniczo 

oplecionych dzikim winem, urósł do ran-

gi symbolu polskości. Mało kto zdaje sobie 

sprawę, że za czasów Chopina miejsce to 

wyglądało zupełnie inaczej. Dzisiejszy bu-

dynek to lewa oficyna dawnego dworu, 

przebudowana w stylu historycznym w la-

tach trzydziestych XX w. Wystrój wnętrz pró-

buje odtworzyć atmosferę, jaka panowała  

w domu Chopinów. Zwiedzający z cieka-

wością oglądają wiele pamiątek związanych  

z kompozytorem i jego rodziną. W takim 

miejscu nie mogło oczywiście zabraknąć for-

tepianu. Od maja do września w każdą nie-

dzielę o godz. 11 i 15 dworek i rozległy park 

wypełniają dźwięki muzyki. 

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina 

tel. (46) 863-33-00 

www.chopin.museum

ŻeLaZOWa WOLa
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kaMpinos

Kościół z kampinoskich  
sosen

Powstanie i rozwój dużej wsi na skra-

ju Puszczy Kampinoskiej są silnie związa-

ne z eksploatacją pobliskich lasów. Ostat-

ni z dzierżawców dóbr kampinoskich, 

starosta czerwiński Ludwik Gutakowski 

współfinansował budowę drewnianego 

kościoła, który jest dziś najcenniejszym 

zabytkiem Kampinosu. Barokową świąty-

nię pod wezwaniem Najświętszej Maryi 

Panny wzniesiono w latach 1773–1782.  

Do budowy wykorzystano sosny wyro-

słe w pobliskiej puszczy. ich drewno wy-

różnia się drobnymi słojami. Front osza-

lowanej budowli o konstrukcji zrębo-

wej zdobią dwie wysunięte wieże. Filary 

dzielą wnętrze na trzy nawy. W ołtarzu  

głównym umieszczono osiemnasto-

wieczny obraz „Chrystus na krzyżu”,  

najprawdopodobniej autorstwa Fran-

ciszka Smuglewicza. Obok świątyni stoi 

osiemnastowieczna, drewniana dzwonni-

ca i murowana plebania z połowy XiX w.
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granica

Puszczańska historia
Być może puszczańska osada nie powsta-

łaby wcale, gdyby nie... rewolucja przemysło-

wa. Przemiany gospodarcze w drugiej poło-

wie XViii w. spowodowały gwałtowny wzrost 

zapotrzebowania na drewno. Dla jego pozy-

skania zaczęto osadzać w puszczach mazo-

wieckich tak zwanych budników. W zamian 

za zwolnienie od pańszczyzny zajmowali 

się oni wyrębem lasu. Do ich obowiązków  

należało także wypalanie węgla drzew-

nego oraz pozyskiwanie potażu i popio-

łu. W 1795 r. założenie takiego właśnie 

prowizorycznego obozowiska „leśnych  

ludzi” dało początek istnieniu Granicy.  

W latach międzywojennych ustanowiono 

tu siedzibę nadleśnictwa. istniejący do dziś 

zespół drewnianych zabudowań utrzyma-

nych w polskim stylu narodowym objęty 

jest ochroną konserwatorską. 

Granica jest jednym z głównych punktów 

wypadowych na tereny Kampinoskiego Par-

ku Narodowego. Nawet jeżeli nie masz za-

miaru wyruszać na leśne szlaki, warto zaj-

rzeć do tutejszego muzeum. Kilka sal wysta-

wowych interesująco przedstawia nie tylko 

przyrodę, ale również historię terenu parku 

narodowego. a w ciągu wieków działo się 

tu niemało – w puszczy znajdują się ważne 

stanowiska archeologiczne, jest też wiele  

śladów po zmaganiach wojennych, głów-

nie z okresu powstania styczniowego  

i ii wojny światowej. W pobliżu mu-

zeum znajduje się mały park etnogra-

ficzny. ekspozycja gromadzi zabytkowe 

obiekty budownictwa wiejskiego prze-

niesione z wyludnionych osad na terenie  

Kampinoskiego Parku Narodowego.

GRaNiCa
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Muzeum Puszczy Kampinoskiej

tel. (22) 725-01-23

www.kampinoski-pn.gov.pl
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niepokalanów

Dzieło brata Maksymiliana
Chociaż stosunkowo nowe, sanktu-

arium niepokalanowskie jest jednym  

z najbardziej znaczących miejsc piel-

grzymkowych w Polsce. W 1927 r. książę 

jan Drucki-Lubecki ofiarował franciszka-

nom ziemię pod budowę klasztoru. Dwa-

naście lat później zgromadzenie, skupia-

jące wówczas ponad 750 osób, było jed-

nym z największych na świecie. Od po-

czątku powstania rozwój Niepokalanowa 

związany był z postacią brata Maksymi-

liana Marii Kolbego. W 1941 r. zakonnik 

zginął w obozie koncentracyjnym w au-

schwitz, oddając życie za innego więźnia. 

W 1982 r. papież jan Paweł ii wyniósł go 

na ołtarze. Sanktuarium niepokalanow-

skie, pierwotnie poświęcone Maryi Pan-

nie, jest odtąd również miejscem kultu 

św. Maksymiliana. 

Współcześnie w klasztorze jest ponad 

dwustu pięćdziesięciu zakonników. Fran-

ciszkanie prowadzą intensywną działal-

ność medialną; w Niepokalanowie wy-

dawane są książki, kalendarze i kilka mie-

sięczników katolickich, działa też studio 

telewizyjne i radiowe. Zakonnicy chlubią 

się też prężnie działającą strażą ogniową. 

Bazylika Matki Bożej Niepokalanej 

Wszechpośredniczki Łask została wznie-

siona w pierwszej połowie lat pięćdzie-

siątych XX w. według projektu Zygmun-

ta Gawlika. Otynkowaną na szaro świąty-

nię widać z daleka; budowla zwieńczona 

charakterystyczną wieżą z czterema pylo-

nami ma 47 m wysokości i 85 m długości. 

Drzwi bazyliki ozdobione są płaskorzeź-

bami przestawiającymi słynne sanktuaria 

NiePOKaLaNóW
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maryjne. W zachwycającym przestrzenią 

wnętrzu dominuje ołtarz główny, przed-

stawiający postać Maryi Niepokalanej na 

tle metalowej mandorli. Ołtarza św. Mak-

symiliana należy szukać w lewej nawie. 

W podziemiach kościoła pielgrzymom 

i turystom prezentowana jest Panorama 

Tysiąclecia. Półgodzinne przedstawienie, 

będące rodzajem ruchomej szopki, jest 

poświęcone dziejom Polski i polskiego 

Kościoła katolickiego. 

W znajdującym się obok bazyliki mu-

zeum można się zapoznać z historią klasz-

toru i dziełem św. Maksymiliana. Osobną 

częścią ekspozycji jest wystawa misyjna, 

gromadząca obiekty zebrane przez roz-

siane po całym świecie placówki fran-

ciszkańskie. Na terenie klasztoru można 

również odwiedzić pierwszą kaplicę z za-

chowanym oryginalnym wyposażeniem 

oraz celę zakonną, w której przez pierw-

sze lata istnienia Niepokalanowa miesz-

kał św. Maksymilian Kolbe.

www.niepokalanow.pl
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teresin

Po spokój i zdrowie
eklektyczny pałac, otoczony rozległym 

parkiem, uchodzi za jedną z najpiękniej-

szych rezydencji ziemiańskich w Polsce. 

Swoje powstanie zawdzięcza... burakom, 

a właściwie świetnym wynikom spółki cu-

krowniczej, zawiązanej w pierwszej poło-

wie XiX w. przez warszawskich bankierów  

i przemysłowców. Od imienia córki jed-

nego z nich – Radziwiłła – wzięła nazwę 

miejscowość. Drugi – epstein – osiedlił 

się w Teresinie. Okazały pałac utrzymany  

w duchu neorokokowym wzniesiono  

w latach 1860–1900 według projektu fran-

cuskiego architekta Francois arveufa. Cha-

rakterystycznym elementem budowli są 

dwie wieże nakryte barokowymi hełmami. 

Wzrok przyciągają bogate dekoracje ele-

wacji i mansardowy dach pokryty blachą  

przypominającą rybią łuskę. 

Obecnie właścicielem pałacu jest Fun-

dusz Składkowy Ubezpieczenia Rolników, 

który prowadzi w tym szczególnym miej-

scu ośrodek szkoleniowo-rehabilitacyjny. 

atmosfera panująca w rezydencji sprzyja 

zarówno pracy, jak i regeneracji sił.

www.osrteresin.oit.pl 
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guzów

Urok francuskiego renesansu
Nad płaską niczym stół równiną mię-

dzy Sochaczewem a Żyrardowem domi-

nuje komin dawnej cukrowni w Guzowie. 

Zakład ten powstał w 1830 r. jako pierw-

szy tego typu w Polsce. inicjatorem bu-

dowy przetwórni był ówczesny właściciel 

dóbr guzowskich, hrabia Henryk Łubień-

ski. Przedsięwzięcie musiało być docho-

dowe, gdyż kolejny właściciel Guzowa, 

hrabia Feliks Sobański, podjął decyzję  

o budowie okazałego pałacu. Budowla  

w modnym wówczas stylu francuskie-

go renesansu została ukończona w 1895 r. 

Nawet dzisiaj, mimo ruiny, w jaką popadł 

po opuszczeniu go przez biura upań-

stwowionej po 1945 r. cukrowni, pa-

łac robi ogromne wrażenie. efektowny 

portyk z czterema parami toskańskich  

kolumn, misterne detale architektoniczne  

i stromy dach z kilkoma poziomami okien 

- podobieństwo do słynnego Chambord 

nad Loarą jest bardzo czytelne.

Od kilku lat pałac jest ponownie wła-

snością rodziny Sobańskich. Ogrom 

prac, jakich wymaga potężny budynek  

i otaczający go park krajobrazowy, spra-

wia, że przywrócenie obiektu do życia za-

pewne jeszcze trochę potrwa. 

Wyobrażenie o tym, jak wyglądał gu-

zowski pałac w okresie swej świetności 

można sobie wyrobić, podziwiając sta-

rannie utrzymaną kaplicę, będącą inte-

gralną częścią bryły budynku, obecnie 

siedzibę parafii. Przed świątynią stoi po-

mnik, upamiętniający Guzów jako miej-

sce narodzin znanego kompozytora  

i pianisty Michała Kleofasa Ogińskiego.

GUZóW
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Miedniewice

Żałoba na ołtarzach
Położone na skraju Puszczy Bolimow-

skiej Sanktuarium Matki Bożej Miednie-

wickiej, Pani Mazowsza w Świętorodzin-

nym Obrazie jest jednym z najciekaw-

szych i najbardziej nastrojowych kościo-

łów pielgrzymkowych na Mazowszu. 

Oryginalne są już same początki sank-

tuarium. W 1674 r. gospodarz z Mied-

niewic, jakub Trojańczyk kupił na odpu-

ście drzeworyt przedstawiający Świętą  

Rodzinę. Chcąc zapewnić sobie szczęście 

w zbiorach, powiesił go na słupie w sto-

dole. W nocy nad strzechą zajaśniał cu-

downy blask. Zjawisko powtarzało się, 

a wielu spośród modlących się w miej-

scu objawienia zostało uzdrowionych. 

już trzy lata później cud został oficjalnie 

uznany przez władze kościelne i na miej-

scu stodoły wystawiono świątynię. W la-

tach 1737–1748 według projektu józefa 

Fontany powstał istniejący obecnie ba-

rokowy kościół. Charakterystyczną cechą 

budynku jest czworoboczny dziedziniec 

otoczony niskimi krużgankami. Co cie-

kawe, belka ze stodoły, na której zawisł 

niegdyś cudowny obraz, nadal znajdu-

je się na tyłach głównego ołtarza. Zdzi-

wienie odwiedzających świątynię bu-

dzi czarny kolor wszystkich ołtarzy. Zo-

stały one przemalowane na znak żałoby 

narodowej po powstaniu styczniowym.  

W odwecie za patriotyczne zaangażowa-

nie gospodarzy sanktuarium, franciszka-

nów reformatów, władze carskie doko-

nały kasaty klasztoru i zakazały pielgrzy-

mom odwiedzania Miedniewic. Życie 

wróciło do świątyni dopiero po i wojnie 

światowej. Od 1966 r. miejscem tym opie-

MieDNieWiCe
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kują się franciszkanie konwentualni. 

Na co dzień ciche i pełne spoko-

ju, sanktuarium ożywia się podczas od-

pustów. Rzesze wiernych przybywają  

do Miedniewic między innymi w niedzie-

lę Zesłania Ducha Świętego i 2 sierpnia,  

w dniu Matki Bożej anielskiej.

ŻyRaRDóW
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Żyrardów

Miasto włókienników
jjedno z młodszych miast na Mazow-

szu, jest jednocześnie jednym z najory-

ginalniejszych. Nazwa „Żyrardów” po-

chodzi od nazwiska Philippe’a Girarda, 

wynalazcy maszyny do przędzenia lnu. 

Sprowadzony z Francji przez Henryka 

Łubieńskiego, stworzył prężnie działa-

jący ośrodek włókienniczy. Na początku 

XX w. tutejsze zakłady były największym 

producentem wyrobów lnianych w eu-

ropie. Wkrótce po wybudowaniu fabryki 

dla zatrudnionych w niej ludzi zbudowa-

no miasto. Żyrardów zachował unikalny 

układ przestrzenny osady fabrycznej  

z połowy XiX w. Do dzisiaj dominują-

cym kolorem jest tu czerwień nietyn-

kowanych cegieł, z których zbudowane 

są zarówno zabudowania przemysłowe, 

jak i mieszkalne. Porządek urbanistycz-

ny nie wykluczał jednak wielkiej różno-

rodności rozwiązań architektonicznych, 

wynikającej nie tylko z różnic w statu-

sie materialnym różnych grup pracow-

ników tworzących załogę zakładów, ale 

i z narodowościowego zróżnicowania 

mieszkańców Żyrardowa. W fabryce pra-

cowali zarówno Polacy, jak i Niemcy, Czesi,  

Żydzi, anglicy oraz irlandczycy. 

Władze lokalne, dzięki wsparciu ze 

środków unijnych, realizują złożony pro-

ces rewitalizacji centrum miasta. Wyko-

rzystując dofinansowanie z funduszy 

unijnych oraz mobilizując środki własne, 

samorząd zrealizował już takie inwesty-

cje jak: przebudowa ulic, remont trzech 

szkół podstawowych, rewitalizacja pla-

cu głównego, zabytkowych obiektów 

pofabrycznych, dworca kolei warszaw-
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sko-wileńskiej. Nie wypada nie zajrzeć 

do zrewaloryzowanego XiX-wieczne-

go Parku Dittricha, który jest ulubionym 

miejscem wypoczynku i rekreacji miesz-

kańców Żyrardowa i jedną z najwięk-

szych atrakcji turystycznych miasta. Park 

stanowi okazałe otoczenie zbudowanej 

w stylu kostiumu francuskiego, repre-

zentacyjnej willi jednego z właścicieli fa-

bryki, Karola Dittricha jr. Dziś zabytkowy 

pałacyk jest siedzibą Muzeum Mazow-

sza Zachodniego. ekspozycja daje ob-

raz rozmachu, z jakim niegdyś pracowa-

ły zakłady. Filia muzeum (ul. Narutowicza 

34) poświęcona jest jednemu z najbar-

dziej znanych mieszkańców Żyrardowa. 

Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946), pi-

sarz i filozof, zyskał rozgłos jako tłumacz 

„Przygód dobrego wojaka Szwejka”.

W Żyrardowie mają miejsce ciekawe 

wydarzenia kulturalne. W maju odbywa-

ją się tu europejskie integracje Muzycz-

ne; na dwudniową imprezę, której nutą 

przewodnią jest jazz, składają się kon-

certy, warsztaty, wystawa fotograficz-

na. Oczywiście nie może też zabraknąć 

długiego jam session. W połowie wrze-

śnia organizowany jest interdyscyplinar-

ny Festiwal Sztuk „Miasto Gwiazd”, pod-

czas którego można oglądać wszelkiego 

rodzaju wystawy i pokazy artystyczno-

muzyczne integrujące artystów różnych 

dziedzin (www.miastogwiazd.pl).

Muzeum Mazowsza Zachodniego 

ul. Karola Dittricha 1

tel. (46) 854-81-80

www.muzeumzyrardow.pl 

www.zyrardow.pl 
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radziejowice

Królestwo sztuki
Historia wsi położonej nad Pisią Gą-

goliną sięga XiV w. W ciągu upływają-

cych stuleci Radziejowice wielokrotnie 

zmieniały właścicieli. Każdy z nich chciał 

uatrakcyjnić swoją siedzibę, toteż tutej-

szy pałac uchodzi za jeden z najpiękniej-

szych na Mazowszu. 

W latach 1678–1684 dokonano grun-

townej przebudowy wzniesionej kil-

kadziesiąt lat wcześniej oficyny. inicja-

torem prac był prymas Stefan Radzie-

jowski, a projekt barokowego pałacu 

przypisuje się Tylmanowi z Gameren. 

W początkach XiX w. na zlecenie anny 

z Ossolińskich i Kazimierza Krasińskiego 

dokonano kolejnej przebudowy, tym 

razem w duchu klasycyzmu. Pod ko-

niec XiX w. budowla zyskała portyk to-

skański i balkony w elewacji ogrodowej.  

Z główną bryłą pałacu sąsiaduje tak 

zwany zameczek, odbudowany na po-

czątku XiX w. z pozostałości po dawnym 

dworze obronnym. jakub Kubicki nadał 

budowli cechy neogotyckie, on też wy-

budował galerię łączącą zameczek i pa-

łac w jedną całość. 

W pałacu mieści się Dom Pracy 

Twórczej, pełniący jednocześnie rolę 

ośrodka konferencyjno-hotelowego.  

Zabytkowe wnętrza można ta że zwie-

dzać; stylowo urządzone, zachwycają  

bogactwem wyposażenia. W Radziejo-

wicach zgromadzono cenny zbiór płó-

cien najsławniejszych malarzy polskich 

XiX w. jego ważną częścią jest największa  

w Polsce kolekcja obrazów józefa Cheł-

mońskiego. Mieszkający w pobliskiej  

Kuklówce malarz bywał częstym  
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gościem w Radziejowicach, a w swoich 

pracach utrwalał piękno mazowieckie-

go krajobrazu. Ważnym wydarzeniem 

artystycznym jest również coroczny cykl 

letnich koncertów muzyki poważnej.

jasne ściany pałacu pięknie prezen-

tują się na tle zieleni otaczających go 

drzew. Malowniczy park utrzymany  

w stylu angielskim urozmaicają stawy 

powstałe w wyniku spiętrzenia wód Pisi 

Gągoliny. elementami założenia dwor-

skiego są również dziewiętnastowiecz-

ne zabudowania gospodarcze, młyn 

wodny oraz pozostałości folwarku. Uwa-

gę zwraca uroczy modrzewiowy dworek 

z przełomu XViii i XiX w., nazywany Do-

mem administratora. 

Piękna aleja lipowa prowadzi od pa-

łacu do kościoła. Klasycystyczną świą-

tynię pod wezwaniem św. Kazimierza 

wzniesiono w 1822 r. Budowlę na pla-

nie ośmioboku, z dwoma bocznymi ry-

zalitami, zaprojektował jakub Kubicki. 

W bocznych ołtarzach można odszu-

kać herby właścicieli Radziejowic: Topór 

Ossolińskich i Ślepowron Krasińskich. 

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

ul. Sienkiewicza 4, tel. (46) 857-71-75

www.palacradziejowice.pl
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skuły

Kościół z niespodzianką
 Maleńką wioskę położoną w doli-

nie Pisi Tucznej warto odwiedzić nie 

tylko dla tutejszych malowniczych kra-

jobrazów, ale przede wszystkim, aby 

obejrzeć tutejszy kościółek. Drewnia-

ną świątynię pod wezwaniem śś. Piotra  

i Pawła wzniesiono w 1679 r. Z zewnątrz 

skromna, jednonawowa budowla,  

w środku kryje bogatą, osiemnasto-

wieczną polichromię. Większość zdo-

bień wykonano nie bezpośrednio na 

drewnie, ale na przytwierdzonym do 

ścian płótnie. Wokół kościoła rosną po-

tężne, wiekowe modrzewie. Wolno sto-

jąca dzwonnica pochodzi z 1822 r. 

SKUŁy Mazowsze zachodnie
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petrykozy

Jak u Chełmońskiego
Maleńka wioska otoczona z trzech 

stron lasami wydaje się wyjęta wprost  

z obrazów Chełmońskiego. Wiosną ze 

stawu opodal skrzyżowania rozlega 

się rechot tysięcy żab. Między zielenią 

drzew połyskują białe ściany szlachec-

kiego dworku. Osiemnastowieczny zaby-

tek należał do znanego aktora Wojciecha 

Siemiona. artysta uratował dwór przed 

ruiną i tchnął weń nowe życie, tworząc 

prywatną galerię sztuki. Po jego śmierci 

opiekę nad dworem sprawuje jego ro-

dzina. azyl w Petrykozach znalazły rów-

nież inne zabytki architektury drewnianej. 

Szczególnie malownicze są dwa drewnia-

ne wiatraki. 
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Młochów

Ślady świetności
Chociaż tylko kilka minut jazdy sa-

mochodem dzieli Młochów od ruchli-

wej trasy katowickiej, otoczona polami 

wieś wydaje się oazą spokoju. Spacer 

po tutejszym parku pałacowym wyci-

sza i wprawia w dobry nastrój. 

Pałac w Młochowie wzniesiono na po-

czątku XiX w. Klasycystyczną budowlę  

z charakterystycznymi portykami doryckimi 

zaprojektował jakub Kubicki. W skład zespo-

łu pałacowego wchodzą też dwie oficyny  

i oranżeria. Pałac jest obecnie własnością in-

stytutu Hodowli Ziemniaka, w oranżerii zaś 

mieści się kościół parafialny. 

Budynki toną w zieleni rozległego parku 

krajobrazowego, zaprojektowanego przez 

Waleriana Kronenberga. Można w nim od-

naleźć wiele drzew o imponujących kształ-

tach. Park urozmaicają malowniczo ukształ-

towane stawy. Na większym znajduje się  

wysepka z kamienną figurą Matki Boskiej.

MŁOCHóW
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pruszków

Podróż w głąb dziejów
Leżący u wrót stolicy Polski Pruszków 

ma ponad pięćdziesiąt tysięcy mieszkań-

ców. Chociaż miejscowość istniała już  

w XV w., jej dynamiczny rozwój nastą-

pił w drugiej połowie XiX w., po oddaniu 

do użytku kolei warszawsko-wiedeńskiej. 

Kilkadziesiąt lat później Pruszków był już 

prężnym ośrodkiem przemysłowym; do 

dzisiaj w mieście zachowało się wiele in-

dustrialnych zabytków, między innymi bu-

dynki dawnej fabryki ołówków Stanisława 

Majewskiego przy ul. Ołówkowej. Wyroby 

tej firmy znane są kilku pokoleniom pol-

skich uczniów. Z okien przejeżdżającego 

przez Pruszków pociągu widać warsztaty 

kolejowe, na których ogrodzeniu umiesz-

czono wielki napis „Tędy przeszła Warsza-

wa”. Zdanie to upamiętnia wydarzenia, ja-

kie miały miejsce w 1944 r., po upadku po-

wstania warszawskiego. W pruszkowskich 

halach kolejowych Niemcy założyli obóz 

przejściowy dla wysiedlanych mieszkań-

ców stolicy; pobyt w tym miejscu stał się 

doświadczeniem ponad 600 tys. osób.

Najcenniejszym zabytkiem miasta jest 

klasycystyczny zespół parkowo-pałacowy 

z początku XiX w., wzniesiony dla rodziny 

Potulickich, ówczesnych właścicieli Prusz-

kowa. Zabudowania dworskie otoczone 

są rozległym parkiem. Nad malowniczymi 

stawami rosną potężne topole i wiekowe 

modrzewie. W oficynie dworskiej mieści 

się siedziba Muzeum Starożytnego Hut-

nictwa Mazowieckiego, jednakże na okres 

remontu budynku do połowy 2012 r. nie 

ma możliwości jej zwiedzania. Misją pla-

cówki jest prezentowanie czasów daw-

nych, nawet z początku naszej ery, kiedy to 
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w okolicach dzisiejszego Pruszkowa, Mila-

nówka i Błonia działał drugi co do wielko-

ści ośrodek metalurgiczny w europie. Że-

lazo wytapiano z tzw. rudy darniowej, od-

kładającej się nad brzegami rzek i na ba-

gnach. Surowiec ten zawiera wprawdzie 

tylko 33–45% czystego żelaza, ale za to ma 

stosunkowo niską temperaturę topnienia. 

Muzeum Starożytnego 

Hutnictwa Mazowieckiego

pl. jana Pawła ii 2, tel. (22) 758-72-66 

(na okres remontu tymczasowy  

adres siedziby: ul. Staszica 1)

www.mshm.pl

PRUSZKóW
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Dwór otoczony jest pięknie utrzyma-

nym parkiem krajobrazowym z pierw-

szej połowy XiX w. We wnętrzach dzia-

ła Muzeum Dworu Polskiego. Oglądając 

niewielką ekspozycję, można poznać 

szczegóły barwnej historii Pilaszkowa.

Muzeum Dworu Polskiego 

tel. (22) 733-80-00

pilaszków

Tradycja polskiego dworu
Klasycystyczny, murowany dwór  

w Pilaszkowie zbudowano w drugiej 

połowie XViii w. dla przybocznego se-

kretarza króla Stanisława augusta, Fran-

ciszka Ryksa. Wiadomo, że władca od-

wiedził swego wiernego dworzanina  

w jego nowej siedzibie. Nie był to je-

dyny przypadek, kiedy w Pilaszkowie 

gościły osoby o znanych nazwiskach. 

Podczas insurekcji kościuszkowskiej 

właśnie tutaj Tadeusz Kościuszko wrę-

czył janowi Henrykowi Dąbrowskiemu 

nominację generalską. Kilkadziesiąt lat 

później w Pilaszkowie zamieszkał wy-

bitny inżynier Mieczysław Marszewski, 

projektant warszawskiego Mostu Po-

niatowskiego.

PiLaSZKóW



73

Mazowsze zachodnie PiLaSZKóW



74

LeSZNO Mazowsze zachodnie

leszno

Pałacowe luksusy
Rozwój dużej wsi na skraju Puszczy 

Kampinoskiej związany jest z sukcesem, 

jaki w XiX w. przyniosło wprowadzenie 

na Mazowszu uprawy buraka cukrowe-

go. Po dziś dzień pola wokół Leszna do-

starczają plony do miejscowej cukrowni. 

Najstarszym zabytkiem Leszna jest jed-

nak nie przetwórnia, ale późnobarokowy 

pałac, wzniesiony w pierwszej połowie 

XViii wieku dla rodziny Łuszczewskich. 

Dużą budowlę o jasnych ścianach ota-

cza rozległy park krajobrazowy. 

Wiek XX związał pałac z bankowo-

ścią – w latach dwudziestych mieszkał  

tutaj bankier i kolekcjoner dzieł sztuki 

Michał Berson, a od lat dziewięćdziesią-

tych obiekt pełni funkcję ośrodka szkole-

niowego Banku Gospodarki Żywnościo-

wej. Odrestaurowany pałac został do-

skonale przystosowany do organizacji 

konferencji i imprez okolicznościowych. 

Na gości czeka kilkadziesiąt pokoi, sale 

reprezentacyjne i smakowita kuchnia. 

Centrum Szkoleniowo-

-Konsultacyjne BGŻ S.a.

ul. Fabryczna 1, tel. (22) 725-67-00

www.cskbgz.republika.pl



75



76

Mazowsze zachodnie

lipków

Szlacheckie tradycje
W niewielkiej podwarszawskiej miej-

scowości, malowniczo położonej na 

skraju Puszczy Kampinoskiej, w końcu 

XViii w. działała słynna persjarnia – wy-

twórnia pasów kontuszowych Paschalisa 

jakubowicza. Szerokie, bogato zdobio-

ne pasy były nieodzownym elementem 

stroju każdego szanowanego szlachcica, 

a wyroby z Lipkowa należały do szcze-

gólnie pożądanych. 

W 1792 r. dla właściciela persjarni 

zbudowano istniejący do dzisiaj kościół. 

Pierwotnie była to kaplica dworska. Kla-

sycystyczną budowlę zaprojektował Hi-

lary Szpilowski. Charakterystyczną cechą 

świątyni jest wieża z pagodowym szczy-

tem. Wyposażenie wnętrza pochodzi  

z końca XiX w. Na przykościelnym cmen-

tarzu zachował się późnoklasycystyczny 

nagrobek jakubowicza. 

Pełniący obecnie funkcję plebanii 

murowany dwór trafił na karty „Ogniem  

i mieczem”. W dużej mierze zadecydo-

wało o tym... uczucie. Z Lipkowa po-

chodziła bowiem wybranka Henryka 

Sienkiewicza, Maria Szetkiewiczówna. 

Rubaszny teść pisarza stał się prawdo-

podobnie pierwowzorem Onufrego Za-

głoby, a Lipków przeszedł do historii lite-

ratury jako miejsce, w którym pan Woło-

dyjowski pojedynkował się z Bohunem. 

LiPKóW
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podkowa leśna 
- stawisko

Nie tylko muzeum
W dużym domu na pograniczu trzech 

podwarszawskich miejscowości willo-

wych: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Mi-

lanówka mieszkali przez ponad pół wie-

ku anna i jarosław iwaszkiewiczowie.  

W okresie międzywojennym Stawisko 

było miejscem spotkań pisarzy, kompo-

zytorów i innych artystów. Gościli tu mię-

dzy innymi skamandryci i Karol Szyma-

nowki. Podczas ii wojny światowej go-

ścinny dom przyjął pod swój dach wie-

lu uciekinierów z Warszawy. Schronienie 

znaleźli tu Czesław Miłosz, Pola Gojawi-

czyńska, jerzy andrzejewski i wiele in-

nych osób. Zgodnie z wolą jarosława 

iwaszkiewicza po jego śmierci dom za-

mieniono na muzeum. Na szczęście ar-

tystyczny duch miejsca pozostał i ma się 

dobrze. 

Zbudowana w 1928 r. willa przypo-

mina tradycyjny polski dworek. Zwie-

dzając wnętrza ma się wrażenie, że wła-

ściciel przed chwilą wyszedł do ogrodu. 

Podziw budzi kolekcja myśliwskich tro-

feów Stanisława Lilpopa (teścia jarosła-

wa iwaszkiewicza), uwagę zwracają pra-

ce józefa Chełmońskiego, Stanisława 

ignacego Witkiewicza i wiele pięknych 

przedmiotów sztuki użytkowej. Na sta-

wiskim fortepianie grywał artur Rubin-

stein. Również dzisiaj instrument nie po-

zostaje bezczynny, ponieważ w muzeum 

co roku ma miejsce kilkadziesiąt wyda-

rzeń artystycznych. ich inicjatorem jest 

powstałe przy placówce Stowarzyszenie 

Ogród Sztuk i Nauk. Skupia ono zarów-

no artystów i naukowców związanych 
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PODKOWa LeŚNa-STa-

WiSKO

z regionem południowo-zachodniego 

Mazowsza, jak i osoby, które nie mają za-

wodowego związku z kulturą, chcą jed-

nak aktywnie w niej uczestniczyć. Dużą 

popularnością cieszą się imprezy z cy-

klu „Dźwięk – Słowo – Obraz – Myśli”: 

koncerty, aktorskie prezentacje tekstów  

i wystawy plastyczne połączone z dysku-

sją, w której uczestniczą wybitni twórcy 

kultury. Równie duże grono wiernej pu-

bliczności mają „Spotkania z Nauką, Mu-

zyką i Literaturą”; wykłady popularno-

naukowe oraz wieczory autorskie połą-

czone z koncertami. We wrześniu i paź-

dzierniku w Stawisku odbywa się festiwal 

„Muzyczne Konfrontacje” – każda z jego 

edycji poświęcona jest innemu kompo-

zytorowi bądź gatunkowi muzycznemu.

Muzeum im. anny 

i jarosława iwaszkiewiczów w Stawisku

Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1

tel. (22) 758-93-63

www.stawisko.pl
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otrębusy

Folklor i stare samochody
W niewielkiej podwarszawskiej 

miejscowości znajdują się aż trzy cie-

kawe muzea. Nie tylko mali chłopcy 

przepadną na długo w Muzeum Mo-

toryzacji. Zbiory tworzy około 300 za-

bytkowych pojazdów, w większości 

uratowanych przed złomowaniem, 

a potem pieczołowicie odrestauro-

wanych. Do najstarszych należą trak-

tor Titan z 1895 r. i ciężarówka stra-

ży pożarnej z 1908 r. Prawdziwymi 

rarytasami kolekcji są dwa kabriole-

ty. adler z 1932 r. należał do Stalina,  

a cztery lata młodszy mercedes do 

słynnej tancerki Lody Halamy. Poza sa-

mochodami można tu obejrzeć stare 

motocykle, kolekcję przedwojennych 
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rowerów i wiekowe akcesoria samo-

chodowe. Zbiory Muzeum Motoryzacji 

są w ciągłym ruchu; kilkadziesiąt spraw-

nych technicznie aut uświetnia śluby  

i inne uroczystości, a także pracuje na 

planach filmowych. 

Zupełnie inny charakter ma Prywat-

ne Muzeum Sztuki Ludowej, założone 

w 1996 r. przez znanego etnologa, pro-

fesora Mariana Pokropka. Dzięki wielo-

letniej pracy zgromadził on imponu-

jącą kolekcję prac twórców ludowych  

z całej Polski. Muzeum organizuje też 

wystawy czasowe, podczas których 

prezentowane są oryginalne zbiory 

etnograficzne z najróżniejszych części 

świata, ale też prace współczesnych 

artystów zainspirowanych sztuką lu-

dową. ekspozycję można zwiedzać po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

W dziewiętnastowiecznym pałacyku 

w Karolinie rezyduje od pół wieku Pań-

stwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 

„Mazowsze”. Żywiołowe występy kilku-

setosobowej grupy tancerzy i chórzy-

stów są znaną na całym świecie wizy-

tówką Polski. W niewielkim muzeum 

urządzonym w siedzibie zespołu moż-

na przyjrzeć się z bliska kilkudziesięciu 

oryginalnym strojom ludowym z róż-

nych regionów Polski. Precyzja wykona-

nia haftów i koronek oraz piękne wzory 

ludowej biżuterii budzą zachwyt i sen-

tyment. Zanim jednak zapragniemy 

sprawić sobie podobne ubranie, warto 

sobie uzmysłowić, że odświętny strój 

kobiecy może ważyć nawet kilkanaście 

kilogramów! Ciekawostką jest ekspo-

zycja prezentów, jakie zespół przywozi  

z koncertów na całym świecie, a swoje-

go rodzaju pomnikiem – gabinet Miry 

Zimińskiej-Sygietyńskiej, która przez 
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kilkadziesiąt lat niestrudzenie i żelazną 

ręką kierowała międzynarodową karie-

rą „Mazowsza”. jesienią 2009 r. nastąpi-

ło oficjalne otwarcie Centrum Folklory-

stycznego „Matecznik Mazowsze”. Dzię-

ki środkom przekazanym przez Samo-

rząd Województwa Mazowieckiego na 

mapie regionu pojawiła się nowa waż-

na instytucja kulturalna. „Matecznik” 

pełni funkcję centrum szkoleniowo-

edukacyjnego dla animatorów kultury. 

jest również ośrodkiem gromadzącym 

i prezentującym wiedzę o polskim folk-

lorze i sztuce ludowej, a jednocześnie 

aktywnym centrum koncertowo-festi-

walowym. Znajduje się w nim między 

innymi sala widowiskowa na 560 osób.

Muzeum Motoryzacji i Techniki

ul. Warszawska 21, tel. (22) 758-50-67

www.muzeum-motoryzacji.com.pl

Muzeum Sztuki Ludowej

ul. Natolińska 15, tel. (22) 758-55-61

www.muzeumsztukiludowej.otrebusy.pl

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 

„Mazowsze”

ul. Świerkowa 2, tel. (22) 208-88-88

www.mazowsze.waw.pl
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pęcice

Ułańska warta
Willowa podwarszawska miejsco-

wość, malowniczo położona nad Utra-

tą, szczyci się ciekawymi pamiątkami hi-

storii. Odwiedzając Pęcice, warto zajrzeć 

do skromnego, ale nastrojowego kościo-

ła. Klasycystyczną świątynię wzniesiono  

w latach 1825-1832 według projektu 

Christiana Piotra aignera. W kruchcie 

wzrok przyciąga kamienna rzeźba ryce-

rza pochodząca z renesansowego na-

grobka. 

Według legendy nie jest to jedy-

ny wojak, którego można spotkać 

w Pęcicach. Ponoć od czasu kiedy 

w 1809 r. przemaszerowały tędy od-

działy polskie mające wziąć udział 

w bitwie pod Raszynem, każde nie-

zwykłe wydarzenie mające zajść  

w pobliskiej stolicy zwiastuje pojawienie 

się stojącego na warcie ułana. 




