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Mazowsze północno-zachodnie

Mazowsze  
w pigułce

Mazowsze jest krainą historyczną, po-

łożoną w centralnej i północno-wschod-

niej Polsce. Obecnie w granicach woje-

wództwa mazowieckiego znajduje się 

znaczna część dawnego Mazowsza. Po-

nadto obejmują one także część Podlasia 

i Małopolski. Województwo mazowiec-

kie charakteryzuje się więc różnorodno-

ścią historyczną oraz kulturową, która 

widoczna jest zwłaszcza w wiejskiej ar-

chitekturze, folklorze oraz kuchni regio-

nalnej. Dziedzictwo kulturowe oraz po-

łożenie geograficzne sprawiają, że wo-

jewództwo mazowieckie jest niezwykle 

interesującym regionem naszego kraju.

wstęp
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województwo Mazowieckie  
w liczbach

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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Miniprzewodnik, który trzymasz ręku, zapozna Cię z największymi atrakcjami kul-
turowymi północno-zachodniej części Mazowsza, a konkretnie powiatów: cie-

chanowskiego, mławskiego, żuromińskiego, płońskiego i nowodworskiego. Oma-
wiane tereny od wieków stanowiły pogranicze ziem mazowieckich – dlatego 

wznoszono na nich liczne warownie i grody obronne, których część zachowa-
ła się do dzisiaj. Odnajdziesz tu nie tylko ziemne grodziska i średniowieczne 
zamki, ale również zdumiewającą swoimi rozmiarami dziewiętnastowieczną 
twierdzę w Modlinie. 

Największymi miastami w tej części Mazowsza są Ciechanów i Mława. 
Południowa część opisywanego obszaru leży w pobliżu Warszawy. 

Wszystkie te miasta są dobrymi bazami wypadowymi. Do każdej miejsco-
wości dojedziesz autobusem PKS, do większości dotrzesz Kolejami Mazo-
wieckimi, ale własny środek transportu uniezależni Cię od rozkładu jazdy.

WSTĘP

MAZOWSZE 
PÓŁNOCNO-ZACHODNIE
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kilka słów  
o krajobrazie

W omawianej części Mazowsza lekko 

pofalowany teren zajmują pola upraw-

ne i niewielkie kompleksy lasów. Dzięki 

dobrej jakości glebom okolice Ciecha-

nowa, Płońska i Mławy są ważnym ob-

szarem rolniczym. Liczne cukrownie zaj-

mują się przerobem buraków pocho-

dzących z miejscowych upraw. Wokół 

Płońska i Czerwińska rosną duże planta-

cje porzeczek, truskawek, a także wiele 

sadów owocowych. Smakołyki „prosto 

z krzaka” można kupić na miejscowych 

targach, a często wprost przy szosie.

Krajobraz urozmaicają doliny rzek. 

Osią opisywanego obszaru jest dolina 

Wkry. Leniwa, nizinna rzeka wije się za-

kolami wśród ukwieconych łąk. Dopły-

wami Wkry są mniejsze, ale równie ma-

lownicze rzeczki, między innymi Mław-

ka i Łydynia. Południową granicę opi-

sywanego obszaru wyznacza dolina 

Wisły. Naprzeciwko twierdzy w Modlinie  

do  królowej polskich rzek wpada Na-

rew. Wysoki, północny brzeg doliny Wisły 

między Modlinem a Czerwińskiem jest 

jednym z najbardziej malowniczych za-

kątków regionu. Stromą skarpę rozcinają 

liczne wąwozy, a z krawędzi wysoczyzny 

roztacza się wyjątkowej urody panorama. 

KiLKa SŁóW  
O KRajOBRaZie
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Mazowsze północno-zachodnie
W KaLejDOSKOPie 

hiStORii

w kalejdoskopie 
historii

Naukowcy od lat dociekają, co właści-

wie oznacza nazwa „Mazowsze”. Zazwy-

czaj rozbija się ją na dwie części: „maz”  

i „wsze”. Drugi człon wiązany jest ze sło-

wem „vše”, oznaczającym kraj zasiedlo-

ny. trudniej wytłumaczyć pierwszą część; 

najprawdopodobniej należy wywo-

dzi się od słowa „mazać”, „mazidło”. Być 

może określenie to było przezwiskiem, 

jakie nadano umazanym błotnistą ziemią 

mieszkańcom krainy, może też wywodzić 

się od wypalania smoły, czyli mazi. 

Wskazanie jednoznacznych granic re-

gionu również nie jest łatwym zadaniem. 

Podlegając na przestrzeni wieków wie-

lokrotnym zmianom, w wielu miejscach 

uległy one zatarciu.  istniejące od 1999 r. 

województwo mazowieckie, największe 

w Polsce, obejmuje większą część histo-

rycznego Mazowsza, sięgając nieco dalej 

na wschód i południe.

Północna granica omawianej części 

regionu pozostaje niezmienna praktycz-

nie od średniowiecza. Ziemie Mazowsza 

wchodziły w skład monarchii piastow-

skiej od początku państwowości polskiej. 

Podczas rządów Władysława hermana  

i Bolesława Krzywoustego na północnym 

Mazowszu wyrosły liczne grody, których 

mieszkańcy bogacili się dzięki wymianie 

handlowej. Od końca Xii w., kiedy wła-

dzę objął Konrad i, Księstwo Mazowiec-

kie było niezależne politycznie. Przygra-

niczne tereny puszczańskie zamieszkiwa-

li myśliwi i bartnicy. W XV w., za rządów 

księcia janusza i, na północnym Mazow-

szu powstało wiele siedzib dworskich, 

między innymi w Ciechanowie i Zakro-
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czymiu. Książę regularnie podróżował 

po swoich włościach, kontrolując gospo-

darkę oraz sprawując sądy. Częste wizyty 

władcy miały korzystny wpływ na rozwój 

ekonomiczny i kulturalny miast. 

W miarę wygasania panujących rodzin 

z rodu Piastów kolejne ziemie mazowiec-

kie włączano do Korony. W 1526 r. bezpo-

tomnie zmarł panujący w Warszawie ja-

nusz iii, ostatni z książąt mazowieckich. Po-

nieważ smutne wydarzenie miało miejsce 

zaledwie półtora roku po śmierci jego star-

szego brata, Stanisława, a obaj książęta byli 

w sile wieku, okoliczności ich zgonu długo 

pozostawały tematem plotek i dociekań. 

Do połowy XVii w. Mazowsze, będące te-

raz stabilnym centrum wielkiej Rzeczypo-

spolitej, przeżywało swój złoty wiek. Nastą-

pił intensywny rozwój miast. Na omawia-

nym obszarze rosły w siłę między innymi 

Zakroczym i Czerwińsk. Oba wymienione 

miasta znajdowały się nad Wisłą, która była 

wówczas jednym z najważniejszych szla-

ków handlowych w Polsce. Na północnej 

granicy państwa ważnymi ośrodkami han-

dlu były Mława i Szreńsk. 

Kres złotego wieku nastąpił wraz z na-

dejściem potopu szwedzkiego. Na pod-

kreślenie zasługuje fakt, że ziemie poło-

żone na północny zachód od Wkry ni-

gdy całkowicie nie podporządkowały się 

Szwedom. Od jesieni 1655 r. trwała tam 

wojna partyzancka. Oddziały polskie,  

liczące nieraz po kilkaset osób, paraliżo-

wały transport i zaopatrzenie, odcina-

jąc od siebie poszczególne zamki. W wy-

niku wojny wiele miast popadło w ruinę 

(całkowicie zniszczona została Mława),  

a mnóstwo wiosek niemal całkowicie się 

wyludniło.

Kilkadziesiąt lat później na północne 

Mazowsze spadły jednocześnie: wojna 

W KaLejDOSKOPie 
hiStORii



13

Mazowsze północno-zachodnie

północna między Szwecją a Rosją, walka 

o tron Polski między augustem ii a Sta-

nisławem Leszczyńskim oraz zaraza dżu-

my. Odbudowa ze zniszczeń wojennych 

trwała bardzo wolno, ale o jej postępach 

może świadczyć pojawienie się na ma-

pie regionu nowego miasta – Żuromina 

(1765 r.).

W wyniku trzeciego rozbioru Polski 

omawiany fragment Mazowsza, podob-

nie jak większość regionu, przypadł Pru-

som. Przez te tereny przetoczyła się w 

latach 1806–1807 kampania napoleoń-

ska. Z rozkazu cesarza rozpoczęto budo-

wę twierdzy w Modlinie. W 1807 r. opi-

sywany obszar wszedł w skład Księstwa 

Warszawskiego. Po upadku Napoleona 

twierdza Modlin wytrzymała jedenasto-

miesięczne oblężenie armii rosyjskiej, 

poddając się dopiero pod koniec listopa-

da 1813 r. W 1815 r. Mazowsze znalazło 

się w Królestwie Polskim. Do roku 1830 

trwał okres rozbudowy i rozwoju. Przy-

bywało mieszkańców, a w miastach do-

konano zmian w układzie przestrzennym  

i zagospodarowaniu. Z tego okresu po-

chodzi wiele obiektów użyteczności pu-

blicznej, między innymi ratusz w Cie-

chanowie. istotną rolę w rozwoju rze-

miosła i handlu odgrywała ludność ży-

dowska, stanowiąca większość w wielu 

miasteczkach. W 1830 r. w Warszawie 

wybuchło powstanie listopadowe. Lud-

ność Mazowsza, niezależnie od wyzna-

nia i statusu społecznego, powszech-

nie poparła kolejny zryw niepodległo-

ściowy. Niestety, rozbieżności wśród 

dowodzących powstaniem generałów  

i olbrzymia przewaga Rosjan doprowa-

dziły do klęski. Po upadku powstania 

znacznie ograniczono autonomię Króle-

stwa. Ostatecznie uległo ono likwidacji 

W KaLejDOSKOPie 
hiStORii
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po niepowodzeniu kolejnego powstania. 

Walki, jakie wybuchły w styczniu 1863 r. 

po zarządzeniu branki do wojska rosyj-

skiego, objęły całe Mazowsze. Walki, wy-

roki i zsyłka na Sybir pochłonęły tysiące 

istnień ludzkich. Represje popowstanio-

we znacząco zmieniły charakter regionu. 

Konfiskacie uległy dobra kościelne, zli-

kwidowano też liczne klasztory. Kilkadzie-

siąt miast i miasteczek pozbawiono praw 

miejskich. Zdegradowano między inny-

mi Czerwińsk, Bieżuń, Szreńsk i Żuromin. 

Podczas i wojny światowej na Mazowszu 

stoczono wiele bitew. Poważnie zniszczo-

ne zostały między innymi Mława i Ciecha-

nów. Zaraz po odzyskaniu niepodległo-

ści nastąpił krwawy epizod wojny polsko-

bolszewickiej. 19 i 20 sierpnia 1920 r. za-

cięte walki z armią bolszewicką stoczono 

w rejonie Ciechanowa. Krótki okres odbu-

dowy i stabilizacji, jaki nastąpił po osta-

tecznym ustaleniu granic Polski, prze-

rwany został niebawem przez wybuch  

ii wojny światowej. W pierwszych dniach 

września 1939 r. ciężkie walki miały miej-

sce pod Mławą. Bohaterską obroną wsła-

wiła się też twierdza Modlin, której załoga 

poddała się dopiero 29 września. Potem 

tereny Mazowsza zajęli Niemcy. Okrut-

ny los spotkał żydowską ludność mazo-

wieckich miasteczek, którą początkowo 

umieszczano w gettach, a następnie wy-

mordowano w obozach zagłady. Przez 

całą okupację na Mazowszu intensywnie 

działały oddziały partyzanckie. Po zakoń-

czeniu wojny region był w opłakanym 

stanie; działania wojenne i eksterminacja 

Żydów zmniejszyły ludność wielu miast  

o połowę. Znaczące były również znisz-

czenia zabudowy i infrastruktury. 

Po roku 1945 r. Mazowsze, podob-

nie jak reszta Polski, żyło w rytmie  

W KaLejDOSKOPie 
hiStORii Mazowsze północno-zachodnie
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planów sześcioletnich. Znaczący rozwój  

przemysłu nastąpił w Mławie,  

Ciechanowie i Płońsku. W 1975 r.  

w wyniku reformy administracyjnej  

na terenie Polski utworzono kilkadzie-

siąt małych województw Do rangi sto-

licy województwa został podniesiony  

Ciechanów. Miasto pełniło tę funkcję do 

1.01.1999 r., kiedy to utworzono woje-

wództwo mazowieckie w jego obecnym 

kształcie.

W KaLejDOSKOPie 
hiStORii
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ciechanów

W szczęku oręża i przy 
dźwiękach muzyki

Ciechanów jest jednym z najstarszych 

miast Mazowsza. Prawa miejskie otrzy-

mał w Xiii w., ale odnalezione przez ar-

cheologów ślady osadnictwa pochodzą 

z czasów wcześniejszych o 600 lat. Poło-

żony na północnych krańcach Mazowsza 

gród rozwijał się jako osada handlowa, 

ale jednocześnie był narażony na najaz-

dy Pomorzan, Prusów, jaćwingów, a na-

stępnie Krzyżaków. Przez miasto przeszły 

też wojska szwedzkie i napoleońskie, nie 

oszczędziły go i i ii wojna światowa. Po-

mimo zawirowań historii w Ciechanowie 

zachowało się wiele ciekawych pamiątek 

przeszłości.

Na łąkach nad Łydynią wznoszą się 

czerwone mury Zamku Książąt Mazo-

wieckich. Warownię wzniesiono w XV w. 

na polecenie księcia janusza i. Poważnym 

problemem dla budowniczych był grzą-

ski, bagienny grunt w dolinie rzeki. Chcąc 

zapobiec osiadaniu budowli, zastosowa-

no drewniane pale. Do naszych czasów  

z zamku zachował się prostokątny mur 

zewnętrzny i dwie okrągłe baszty. Połu-

dniowo-wschodnia pełniła niegdyś rolę 

więzienia, natomiast zachodnia, zwana 

arsenałem, służyła do obrony. Zamek 

jest oddziałem Muzeum Książąt Mazo-

wieckich, ale na okres rewitalizacji nie 

jest udostępniony do zwiedzania. jed-

nak, jak w każdej szanującej się warow-

ni, w Ciechanowie również nie może za-

braknąć zapachu prochu, szczęku oręża 

i rycerskich uczt, dlatego w pierwszą so-

botę września na zamkowych błoniach 
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odbywają się Spotkania ze Średniowie-

czem. Liczne turnieje rycerskie ukazują 

sprawność bojową przybyłych rycerzy  

i wzbudzają wiele emocji. Prezentowa-

ne jest rzemiosło średniowieczne. Od-

bywają się pokazy przędzenia wełny  

i tkania na warsztacie tkackim. emocje  

budzą również pokazy sokolnicze, insce-

nizacje pt. „Bunt Mazowsza” i „Pogrzeb 

Księcia Miecława”, a także turnieje konne.

W pierwszej dekadzie września w ma-

lowniczej scenerii Zamku Książąt Mazo-

wieckich odbywa się Festiwal teatral-

ny Dionizje. Uczestniczą w nim trupy  

teatralne poszukujące nowych środków 

wyrazu. Wiele przedstawień rozgrywa się 

również na ulicach miasta. Oprócz tego 

organizowane są imprezy plenerowe  

i koncerty na kilka tysięcy osób.

Zamek leży niemal w centrum Ciecha-

nowa. Opodal znajduje się prostokątny 

rynek, na którym dominuje neogotycki 

budynek ratusza z połowy XiX w., zapro-

jektowany prawdopodobnie przez hen-

ryka Marconiego.  

Warto odwiedzić Muzeum Szlachty 

Mazowieckiej mieszczący się w murowa-

nym domu z 1924 r. przy ul. Warszawskiej 

61a. Na trzech kondygnacjach urządzo-

no szereg ciekawych wystaw. Miłośni-

ków archeologii zainteresuje rekonstruk-

cja grobu z okresu neolitu oraz brązowe 

i srebrne ozdoby kobiece; niektóre z nich 

mają dwa i pół tysiąca lat. Wystawy garn-

carstwa oraz rzeźby ludowej przybliżają 

bogatą tradycję ludową regionu. jest tu-

taj również wystawa maszyn, urządzeń 

i pojazdów rolniczych XiX i XX w. Cieka-

wostką jest sto kilkadziesiąt miniaturo-

wych przedmiotów i sprzętów gospo-

darskich, odtworzonych pieczołowicie 

przez p. Kazimierza Bobińskiego. W mu-
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zeum prezentowane są również ciekawe 

judaika, będące pamiątką po przedwo-

jennej żydowskiej społeczności Ciecha-

nowa. Nie zabrakło także wystawy przy-

rodniczej – dzieci zawsze na dłużej zatrzy-

mują się przy gablotach z owadami oraz 

ekspozycji poświęconej ptakom i ssakom  

z pobliskich łąk, bagien i lasów. Co miesiąc 

(oprócz okresu wakacji) placówka organi-

zuje spotkania muzealne, na które zapra-

szani są znani artyści i naukowcy.

Nad centrum miasta górują wieże 

dwóch świątyń. Obie późnogotyckie bu-

dowle wzniesiono w XVi w. Kościół pod 

wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny należał pierwotnie do za-

konu augustianów. Zgromadzenie przy-

czyniło się do rozwoju kultury i podnie-

sienia poziomu edukacji w Ciechanowie. 

Bracia prowadzili znaną na całym Ma-

zowszu szkołę. Bogaty klasztorny księ-

gozbiór zrabowali Szwedzi podczas po-

topu. Sama świątynia została wówczas 

poważnie zniszczona. Większość póź-

nobarokowego wyposażenia pochodzi  

z XViii w. Zdobiące wnętrze polichromie 

wykonał w 1920 r. Władysław Drapiew-

ski. Kościół farny pod wezwaniem Naro-

dzenia Najświętszej Maryi Panny również 

niejednokrotnie był sceną wydarzeń hi-

storycznych. W początkach XViii w. pod-

czas sejmiku w murach świątyni zabito 

kilku szlachciców. Sto lat później niemal 

całe wyposażenie kościoła spalili żołnie-

rze napoleońscy. Podczas i wojny świa-

towej Niemcy urządzili w świątyni szpi-

tal wojskowy. Na ścianach fary zachowa-

ło się jednak kilka szesnasto- i siedemna-

stowiecznych epitafiów. Umieszczono 

tam też tablice upamiętniające ważne 

momenty z historii miasta. Na północ od 

kościoła, na wysokim brzegu Łydyni znaj-



20

Mazowsze północno-zachodnieCieChaNóW

duje się wczesnośredniowieczne grodzi-

sko z X–Xii w., nazywane Farską Górą.  

W 1889 r. wzniesiono na nim neogotycką 

dzwonnicę. Roztacza się stąd ładny wi-

dok na dolinę Łydyni.

Ważnym animatorem życia kultural-

nego Ciechanowa jest Centrum Kultury  

i Sztuki. W galerii „C” organizowane są 

ciekawe wystawy czasowe. Centrum 

jest również współorganizatorem wie-

lu interesujących imprez cyklicznych. 

W pierwszej dekadzie czerwca w Cie-

chanowie odbywają się Międzynaro-

dowe Spotkania Chóralne. Spotkania 

folklorystyczne „Kupalnocka” obejmują 

swoim zasięgiem nie tylko Ciechanów, 

ale i Płońsk, Glinojeck oraz Serock. Nie-

które z koncertujących zespołów po-

chodzą z bardzo odległych i egzotycz-

nych zakątków świata. Dużo bardziej 

kameralny charakter mają listopadowe 

spotkania z bluesem „Blues na dołku”.  

Ciesząca się ogólnopolską renomą im-

preza odbywa się w ostatnią sobotę 

przed andrzejkami.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej

ul. Warszawska 61a 

tel./fax (23) 672-55-87, 672-94-58

www.muzeumciechanow.pl

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Strażacka 5, tel. (23) 672-42-96

www.ckisz.ciechanow.net.pl 

www.um.ciechanow.pl
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gołotczyzna

Duch pozytywizmu
W otoczonej pięknym parkiem willi 

„Krzewnia” przez wiele lat mieszkał i praco-

wał aleksander Świętochowski - pisarz i pu-

blicysta, jeden z głównych teoretyków po-

zytywizmu. Bardzo zaangażowany w spra-

wy wsi, był współzałożycielem szkół rolni-

czych w Gołotczyźnie i pobliskim Bartnie, 

brał też udział w organizowaniu miejscowej  

spółdzielni spożywców oraz poczty.  

W willi zachował się oryginalny wystrój 

wnętrz. Cennym uzupełnieniem ekspo-

zycji są drobiazgi z epoki. W budynkach 

gospodarczych urządzono wystawę po-

jazdów, maszyn i narzędzi rolniczych  

z początku XX w. W pobliżu „Krzewni” stoi 

dworek hrabianki aleksandry Bąkowskiej, 

dziedziczki Gołotczyzny i bliskiej współpra-

cownicy Świętochowskiego. W budynku 

urządzono wystawę wnętrz i galerię por-

tretów szlacheckich. 

Szczególnie warto zawitać do Gołotczy-

zny w trzeciej dekadzie maja. Program odby-

wającej się wówczas imprezy „Kwiaty ogro-

dów” obejmuje nie tylko wystawę kwiatów,  

ale również koncerty i występy folklory-

styczne. Goście mogą też nauczyć się kro-

ków tańców ludowych oraz nabyć wyroby 

rękodzieła i miód prosto z pasieki.

Muzeum Pozytywizmu 

im. aleksandra Świętochowskiego

ul. Świętochowskiego 4 

tel. (23) 671-30-78

www.muzeumciechanow.pl

GOŁOtCZyZNa
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opinogóra

W poszukiwaniu  
poetyckiego natchnienia

Od Xii w. w Opinogórze istniał 

dwór myśliwski książąt mazowiec-

kich. Po wygaśnięciu rodu mają-

tek przeszedł na własność króla, któ-

ry miał władzę przekazywania go  

w dożywocie osobom szczególnie za-

służonym dla państwa. W ten spo-

sób los związał ze sobą Opinogórę  

i ród Krasińskich – od 1659 r. przekazy-

wali oni tutejsze dobra z ojca na syna, 

każdorazowo uzyskując zgodę królew-

ską. ich prawa do Opinogóry potwier-

dzili kolejno Napoleon i car aleksander i. 

Niewątpliwie najbardziej znanym 

mieszkańcem tej miejscowości był 

Zygmunt Krasiński – poeta uważany 

za jednego z „trójcy wieszczów” pol-

skiego romantyzmu. Urodzony w Pa-

ryżu, okres dzieciństwa i młodości 

spędził w rodzinnym majątku, któ-

ry uważał za „raj swobody”. Ojciec po-

ety, Wincenty, bohater spod Somosier-

ry, wybudował dla syna romantycz-

ny zameczek. Neogotycką budowlę,  

zaprojektowaną prawdopodobnie  

przez henryka Marconiego, wyróżnia 

ośmioboczna, czterokondygnacyjna 

wieża. Zameczek był prezentem ślub-

nym dla Zygmunta Krasińskiego i elizy 

z Branickich. Niestety, małżeństwo za-

warte z nakazu ojca (Krasiński otwarcie 

romansował wówczas z Delfiną Potoc-

ką, muzą wielu artystów epoki) nie było 

szczęśliwe. Legenda niespełnionej mi-

łości doskonale wpisuje się w nastrój 

epoki – z łatwością można go odczuć, 

zwiedzając mieszczące się w zamecz-

OPiNOGóRa
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ku Muzeum Romantyzmu. W stylowo 

urządzonych wnętrzach zgromadzono 

liczne pamiątki związane z Zygmun-

tem Krasińskim, jego rodziną i epoką. 

Ciekawostką jest solidna, skórzana tecz-

ka, należąca niegdyś do Napoleona.  

W oficynie dworskiej w każdą drugą 

niedzielę miesiąca odbywają się Kon-

certy Muzyki i Poezji. Wśród zapra-

szanych do Opinogóry wykonawców  

są znani artyści scen warszawskich. 

W 2008 r. w parku wzniesiono Dwór 

w oparciu o projekt józefa Gałęzowskie-

go sprzed stu lat. Obecnie można w nim 

oglądać wystawę poświęconą polskie-

mu romantyzmowi. 

Na tyłach zameczku rozciąga się roz-

legły park urozmaicony malowniczy-

mi stawami. Poeci startujący w rozgry-

wanym rokrocznie na początku paź-

dziernika konkursie poetyckim „O laur 

Opina” właśnie tutaj szukają natchnie-

nia. Obecną formę nadał parkowi  

w 1895 r. znany architekt krajobrazu,  

Walerian Kronenberg. Parkowa zieleń 

kryje szereg interesujących obiektów. 

Kamienny krzyż wzniesiono na pole-

cenie Wincentego Krasińskiego dla  

upamiętnienia księcia Bolesława iV, 

zmarłego w Opinogórze w 1454 r. Po-

mnik Zygmunta Krasińskiego, przed-

stawiający zamyślonego poetę w fo-

telu, wykonano w 1989 r. według pro-

jektu Mieczysława Weltera. Obok stoi 

kamienny stół, przy którym podob-

no lubił siadywać poeta. Marmuro-

wa ławeczka nazywana jest „ławecz-

ką miłości”. Wystawiła ją w 1832 r. 

amelia Załuska, młodzieńcza miłość  

i daleka krewna poety. Napis „Niech  

pamięć moja zawsze Ci będzie miła” miał 

powitać Zygmunta powracającego do 

OPiNOGóRa
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rodzinnego gniazda z trzyletnich woja-

ży po europie. Legenda mówi, że osoby, 

które usiądą razem na ławeczce, na pew-

no połączy uczucie. 

Dla wielbicieli sztuki nie zabrak-

nie atrakcji. Raz na kwartał odbywa-

ją się Opinogórskie Spotkania z Litera-

turą. W długi majowy weekend warto 

przyjechać na „imieniny u Zygmunta”  

(2 maja), podczas których prezentowane 

są spektakle, koncerty okolicznościowe  

i wystąpienia artystów. a na czerwcowej 

„Zabawie u Pana hrabiego” dzieci bio-

rą udział w konkursach literackich, pla-

stycznych i zawodach zręcznościowych.  

Park graniczy z terenem parafii. Ko-

ściół pod wezwaniem Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny zbudowano  

w latach 1874–1875 według projektu 

Wincentego Rakiewicza. Fronton póź-

noklasycystycznej budowli zdobi portyk 

z czterema toskańskim kolumnami. We 

wnętrzu wzrok przykuwa marmurowy 

nagrobek matki Zygmunta Krasińskie-

go, Marii z Radziwiłłów. Rzeźba autor-

stwa florenckiego artysty Luigi Pampa-

lioniego z 1841 r. przedstawia leżącą na 

łożu śmierci matkę błogosławiącą klę-

czącego u jej wezgłowia syna. W chwili 

śmierci Marii Krasińskiej (1822 r.) przyszły  

poeta miał zaledwie dziesięć lat. Wie-

rzył, że odchodząc, matka przekazała 

mu moc twórczą; scena ta została prze-

zeń wykorzystana w „Nie-Boskiej ko-

medii”. W świątyni znajdują się również 

epitafia synów poety, Władysława i Zyg-

munta Krasińskich, wykonane w 1881 r. 

przez julesa Franceschiego, oraz epita-

fium amelii Załuskiej autorstwa słynne-

go polskiego rzeźbiarza Konstantego 

Laszczki (1899 r.). tablicę pamiątkową 

poświęcono również edwardowi Kra-

OPiNOGóRa
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sińskiemu. Ostatni ordynat opinogór-

ski, fundator warszawskiej Biblioteki Kra-

sińskich, został zamordowany w 1940 r.  

w Dachau. We wnętrzu świątyni uwagę 

zwracają również późnobarokowa am-

bona, pochodząca prawdopodobnie  

z kościoła św. anny w Kodniu na Podla-

siu oraz włoski obraz mozaikowy z koń-

ca XViii w., przedstawiający św. annę  

Samotrzecią.  

W podziemiach kościoła pochowa-

nych jest wielu członków rodu Krasiń-

skich. Grobowiec wieszcza jest ozdobio-

ny trzema płytami z brązu, przedstawia-

jącymi alegoryczne sceny z jego najwy-

bitniejszych dzieł: „Nie-Boskiej komedii”, 

„Przedświtu” i „irydiona”. tablice, wyko-

nane w 1877 r. według projektu julesa 

Franceschiego, miały być częścią niezre-

alizowanego mauzoleum poety na Wa-

welu. Obok kościoła znajduje się uro-

kliwy cmentarzyk, na którym spoczywa 

wiele osób związanych z Krasińskimi, 

między innymi niania przyszłego wiesz-

cza, Katarzyna Rozpędowska. 

Muzeum Romantyzmu

ul. Krasińskiego 9, tel. (23) 671-70-25

www.muzeumromantyzmu.pl  

OPiNOGóRa
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Mława

Tam, gdzie kończy  
się Mazowsze

Leżąca przy północnej granicy Mazowsza 

Mława szczyci się blisko sześćsetletnią historią. 

Prawa miejskie uzyskała w 1429 r. Od początku 

swego istnienia miasto było ważnym ośrodkiem 

granicznym i komorą celną. jak cały region, Mła-

wa podupadła po najeździe szwedzkim. Korzyst-

ne położenie sprawiło jednak, że w okresie Kró-

lestwa Kongresowego nastąpiło ponowne oży-

wienie gospodarcze miasta. Współczesna Mła-

wa ma ponad trzydzieści tysięcy mieszkańców. 

Będąc znaczącym ośrodkiem przemysłowym  

(produkuje się tu między innymi telewizory), za-

chowała jednocześnie czar i urok lat minionych.

Pośrodku dużego rynku stoją ratusz i ko-

ściół parafialny. Świątynię pod wezwaniem 

Świętej trójcy wzniesiono w XV w. W drugiej 

połowie XiX w. przebudowano ją w stylu neo-

barokowym. Barokowy ratusz wzniesiono  

w 1789 r. na fundamentach starszego budynku. 

Charakterystyczną wieżę zegarową dobudowa-

no w połowie ubiegłego wieku. W pierzejach 

rynku zachowało się kilka ciekawych, secesyj-

nych kamieniczek. W pobliżu rynku, przy ul. Żwir-

ki, stoi ładna, dziewiętnastowieczna hala targo-

wa. Pod drewnianym sklepieniem budynku na-

dal trwa ożywiony handel. W upalny dzień miło 

jest odpocząć w parku miejskim (między ulicami 

Reymonta i Wyspiańskiego). Pełne uroku rzeźby  

w secesyjnej fontannie nawiązują do historii  

Mławy. W lipcu miasto obchodzi swoje święto;  

z tej okazji odbywają się tu ciekawe koncerty, 

konkursy i kiermasze. 

Mława może się poszczycić ciekawymi mu-

zeami. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej jest jedną  

z najstarszych placówek tego typu na Mazow-

szu – kontynuuje tradycję placówki założonej  

w 1926 r. jakkolwiek zgromadzone przed 1939 r. 

MŁaWa
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zbiory zaginęły podczas działań wojennych, mu-

zeum ma się czym pochwalić. ekspozycja obej-

muje działy: historyczny, przyrodniczy i zbiory 

sztuki. Wśród zgromadzonych w muzeum za-

bytków są między innymi: w pełni wyposażony 

grobowiec książęcy z i w. n.e., granitowy posążek 

pogańskiego bóstwa i średniowieczna łódź dłu-

banka. Chlubą działu sztuki są liczne obrazy Woj-

ciecha Piechowskiego (1849–1911). Bogaty zbiór 

pejzaży mazowieckich, scen rodzajowych oraz 

portretów jest jedyną w Polsce stałą galerią prac 

tego artysty. Wśród zbiorów przyrodniczych  na 

szczególną uwagę zasługują fragmenty szkiele-

tu słonia leśnego sprzed stu tysięcy lat. Olbrzym 

miał imponujące rozmiary – jego przednia noga 

liczy trzy metry długości!

Dla amatorów militariów najważniejszym 

miejscem w Mławie jest prywatne muzeum pań-

stwa juszkiewiczów, gromadzące zbiory związa-

ne z historią walk narodowo-wyzwoleńczych lat 

1863–1945. Większość eksponatów pochodzi  

z okresu ii wojny światowej. Można tu zobaczyć 

wiele rodzajów broni, działko przeciwlotnicze  

i czołg t-34. W zbiorach jest też umundurowa-

nie, portrety dowódców oraz dokumenty i rela-

cje żołnierzy, między innymi z walczącej w 1939 r. 

pod Mławą armii „Modlin”. 

Wizyta w muzeum jest dobrym wstępem do 

wycieczki na tzw. pozycję mławską. Zespół kil-

kudziesięciu bunkrów, wraz z pozostałościami 

okopów i przeszkód przeciwpancernych, jest 

największym i najlepiej zachowanym zespo-

łem lekkiej fortyfikacji polskiej z okresu między-

wojennego. Umocnienia zlokalizowano na pół-

noc od miasta, wykorzystując korzystne warun-

ki przyrodnicze. Naturalną przeszkodę stanowił 

zalesiony wał moreny czołowej i płynąca u jego 

stóp rzeczka Mławka. Roboty fortyfikacyjne roz-

poczęto 14 lipca 1939 r. i prowadzono w wiel-

kim pośpiechu. W obliczu zbliżającej się wojny 

umocnienia obsadzono oddziałami 20. Dywizji 

Piechoty armii „Modlin”. już 1 września o 4 rano 

MŁaWa
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na pozycję mławską uderzyły z północy wojska 

iii armii Niemieckiej. Przez trzy dni, mimo prze-

wagi liczebnej, technicznej i wsparcia z powie-

trza, Niemcom nie udało się przełamać polskiej 

linii obrony. jednakże wobec groźby całkowite-

go okrążenia i zniszczenia przez oddziały z kor-

pusu „Wodrig”, którym udało się pokonać bagna 

na wschód od pozycji mławskiej, dowódca ar-

mii „Modlin” wydał rozkaz opuszczenia pozycji  

i odwrotu w kierunku Warszawy. Wycofujące się 

4 września wojsko poniosło ciężkie straty w wy-

niku ataków lotniczych. Na pamiątkę tych wyda-

rzeń na wzniesieniu pomiędzy Mławą a miejsco-

wością Uniszki Zawadzkie wystawiono w 1985 r. 

potężny pomnik, przedstawiający biegnącego 

do boju żołnierza. Monument zaprojektował 

K. Zieliński. W znajdującym się obok schronie 

umieszczono mapę przedstawiającą przebieg 

działań wojennych w 1939 r. na północnym Ma-

zowszu oraz tablice z nazwiskami poległych. 

Obejrzenie większości zachowanych umoc-

nień umożliwia wędrówka czerwonym szlakiem  

turystycznym. Pętla rozpoczynająca się w Mła-

wie liczy 24 km. 

Wyjątkowym sposobem na poznanie okolic 

Mławy jest wycieczka kolejką wąskotorową.  Uru-

chomiona w 1915 r. wąskotorówka woziła pasa-

żerów do Przasnysza i Makowa Mazowieckiego, 

obsługiwała też okoliczne cukrownie. Po wielu 

dziesiątkach lat, w 2001 r., ruch zawieszono. Wio-

sną 2006 r. Lokalna Organizacja turystyczna Pół-

nocnego Mazowsza doprowadziła do ponow-

nego uruchomienia zabytkowej ciuchci.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

ul. 3 Maja 5, tel. 023 6544305  

www.mzzmlawa.republika.pl 

Muzeum juszkiewiczów

ul. Żwirki 32a, tel. 023 6543347

www.mlawa.um.gov.pl 
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ŻuroMin

Powozy, puzony, pożary
Dzisiejsze miasto powiatowe jako zna-

czący ośrodek rolniczy istniało już we 

wczesnym średniowieczu, ale swój roz-

kwit przeżyło w pierwszej połowie XViii w. 

dzięki trosce właściciela – kanclerza wiel-

kiego koronnego andrzeja Zamoyskie-

go. Z jego inicjatywy Żuromin otrzymał  

w 1767 r. prawa miejskie. W czasie ii wojny 

światowej miasto zostało poważnie znisz-

czone, dlatego dominuje w nim współ-

czesna zabudowa, odtwarzająca jednak 

osiemnastowieczny układ urbanistyczny. 

Charakterystyczny podłużny plac, pełnią-

cy dziś rolę zieleńca, był pierwotnie tar-

gowiskiem. Wzrok odwiedzających Żuro-

min przyciąga sylwetka kościoła i klaszto-

ru poreformackiego. Barokową świątynię 

ŻUROMiN

pod wezwaniem św. antoniego Padew-

skiego wzniesiono w latach 1760–1784. 

W ołtarzu głównym znajduje się otoczony 

kultem obraz Matki Boskiej Żuromińskiej  

z końca XVii w.
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Warto zajrzeć do Żuromina na którąś 

z ciekawych imprez. Podczas organizo-

wanych pod koniec czerwca Dni Miasta 

odbywa się festiwal folklorystyczny „Kasz-

telania”. atrakcją drugiego dnia festiwalu 

jest koncert ogólnopolskiej gwiazdy za-

proszonej przez władze lokalne. Cieka-

wym wydarzeniem w miejscowym ka-

lendarzu kulturalnym są z pewnością lip-

cowe Koncerty Orkiestr Dętych. Również  

w tym czasie sporą publiczność gromadzą 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

www.zuromin.pl 

szreńsk

Rycerz zaklęty w marmurze
Szreńsk jest jednym z najstarszych 

grodów na Mazowszu; o jego istnieniu 

wzmiankowano już w Xi w. W 1371 r. ksią-

żę mazowiecki Siemowit iii poda-

rował Szreńsk Stanisławowi Grado-

wi. Zarządzający miastem do poło-

wy XVi w. Gradowie zmienili nazwisko 

na Szreńscy. Wśród kolejnych właści-

cieli byli między innymi biskup płoc-

ki andrzej Noskowski i marszałek wiel-

ki koronny Kazimierz Ludwik Bieliński.  

W latach swojej świetności Szreńsk był  

siedzibą największego powiatu zie-

mi zawkrzeńskiej, a tutejszy zamek 

uważano  z jeden z najlepiej ufor-

tyfikowanych na Mazowszu. hi-

storia Szreńska przypomina dzieje  
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wielu innych miast mazowieckich – 

kres jego świetności nastąpił wraz  

ze zniszczeniami w czasie potopu 

szwedzkiego, a odebranie praw miej-

skich w 1869 r. było „karą” za powsta-

nie styczniowe. 

Dziś Szreńsk jest dużą wsią gminną, ład-

nie położoną nad rzeczką Mławką. Pamiąt-

ką świetnej przeszłości jest kościół pod  

wezwaniem Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny. Świąty-

nię wzniesiono w 1531 r. na miejscu star-

szego, zniszczonego kościoła, a następ-

nie przebudowano w XViii i XiX w. Wy-

różniają ją różne stylowo szczyty; 

sterczynowy, gotycki od wschodu  

i barokowy od zachodu. We wnętrzu 

wzrok wędruje ku górze. W prezbite-

rium strop jest sklepiony gwiaździ-

ście, kaplica południowa ma sklepie-

nie kryształowe. Cennym elementem 

wyposażenia kościoła jest piękna go-

tycka pieta z przełomu XV i XVi w.  

W kaplicy św. anny znajduje się mar-

murowy, renesansowy nagrobek Felik-

sa Grada Szreńskiego z 1546 r. Fundator 

świątyni i ostatni dziedzic dóbr szreń-

skich został przedstawiony jako zakuty  

w zbroję rycerz. Przed kościołem stoi 

drewniana dzwonnica słupowa z 1772 r. 

200 m na północ od świątyni, 

wśród gęstych zarośli można odna-

leźć resztki murów szreńskiego zam-

ku. Murowaną budowlę wzniesiono 

na polecenie Feliksa Grada Szreń-

skiego w pierwszej połowie XVi w.  

Zamek miał cztery narożne basz-

ty, fosę i most zwodzony. Został po-

ważnie uszkodzony podczas potopu 

szwedzkiego. Wiosną 1773 r. na wzgó-

rzu zamkowym bronili się konfedera-

ci barscy pod dowództwem józefa  

Sawy-Calińskiego. Kiedy Szreńsk 

znalazł się w zaborze pruskim,  
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zrujnowany zamek rozebrano. Pozo-

stałości murów otacza malowniczy, 

chociaż mocno zarośnięty park krajo-

brazowy z XiX w.
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bieŻuń

Urok małego miasta
Pięknie położony nad Wkrą Bieżuń otrzymał 

prawa miejskie już w 1406 r. Zniszczony podczas 

potopu szwedzkiego, rozwinął się ponownie  

w XViii w. dzięki staraniom właściciela – kancle-

rza wielkiego koronnego andrzeja Zamoyskiego. 

W XiX w. Bieżuń był znanym ośrodkiem rzemio-

sła – warsztaty sukiennicze, garbarskie i szewskie 

pracowały pełną parą. Miasto podupadło po po-

wstaniu styczniowym, podczas którego w okoli-

cy miało miejsce wiele bitew i potyczek. Prawa 

miejskie, odebrane mu w 1869 r., odzyskało do-

piero w 1994 r. Do Bieżunia warto zajrzeć przede 

wszystkim dla jego pełnej spokoju, małomia-

steczkowej  atmosfery i wyjątkowego muzeum. 

Muzeum Małego Miasta mieści się w daw-

nym budynku szpitalnym, który ufundowa-

ła pod koniec XViii w. Konstancja Zamoy-

ska. Wystawa z powodzeniem odtwarza kli-

mat prowincjonalnego miasteczka z drugiej 

połowy XiX stulecia. W stylowo urządzonych 

wnętrzach zgromadzono zbiory dokumen-

tujące kilkusetletnią historię Bieżunia. Cieka-

wostką jest zrekonstruowany gabinet prowin-

cjonalnego lekarza, pełen starych urządzeń  

i sprzętów medycznych. Warto również zwró-

cić uwagę na zgromadzone w muzeum judaika. 

Społeczność żydowska stanowiła przed wojną 

znaczący procent mieszkańców Bieżunia. Pa-

miątką tamtych czasów jest również przebudo-

wany na kino budynek synagogi przy ul. Mław-

skiej. Obecnie mieści się tutaj Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury. 

Filią muzeum jest dom poety Stefana Gołę-

biowskiego przy ul. Zamkowej 4. Wybitny bieżu-

nianin zasłynął jako tłumacz horacego. ekspozy-

cja prezentuje wnętrza, w których żył i pracował 

poeta, oraz liczne dokumenty związane z jego 

twórczością

BieŻUń
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Muzeum Małego Miasta

Stary Rynek 19, tel. (23) 657-80-45

BieŻUń
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ratowo 
W klasztornej ciszy

Ratowo to niewielka wieś malowniczo 

położona nad Mławką, w pobliżu jej uj-

ścia do Wkry. W 1685 r. właściciele oko-

licznych dóbr, Narzymscy, sprowadzili 

tu bernardynów. Kiedy zakonnicy nieco 

okrzepli na nowym miejscu, rozpoczę-

li budowę murowanej świątyni (1736–

1760). We wnętrzu barokowej, jednona-

wowej budowli do dzisiaj zachowało się 

bogate, barokowe i rokokowe wyposaże-

nie. W ołtarzu głównym znajduje się sie-

demnastowieczny obraz patrona świąty-

ni – św. antoniego Padewskiego. Według 

tradycji był to pierwotnie obraz obozowy 

polskiej chorągwi pancernej. Cieszący się 

sławą cudownego wizerunek zdobi zło-

cona sukienka i liczne wota. Lokalnym 

kultem otoczony jest również umiesz-

czony w ołtarzu bocznym obraz Mat-

ki Boskiej z Dzieciątkiem, namalowany  

w XVii w. Po kasacie zakonu w ramach re-

presji po powstaniu styczniowym, ber-

nardyni nie wrócili już do Ratowa. Obec-

nie kościół i klasztor użytkowane są przez 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej 

Rodziny. W kaplicy południowej znajduje 

się grobowiec założycielki zgromadzenia, 

błogosławionej Bolesławy Marii Lament.

RatOWO
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strzegowo

Na targ i nad wodę
Przecięte wpół ruchliwą drogą nr 7 Strze-

gowo najczęściej jest jedynie obrazem widzia-

nym przez szyby samochodu. tymczasem duża 

gminna wieś o wielowiekowej historii warta jest 

dłuższego postoju. Wiadomo, że już w średnio-

wieczu Strzegowo było dużą osadą targową. Do 

dzisiaj w każdy poniedziałek odbywa się tu jeden 

z największych na Mazowszu targów. 

Najcenniejszym zabytkiem Strzegowa jest 

drewniany kościół pod wezwaniem św. anny. 

trójnawową świątynię wzniesiono w 1756 r. 

We wnętrzu zachował się manierystyczny ołtarz 

główny z początków XVii w., pozostałe wyposa-

żenie utrzymane jest w stylu późnego baroku. 

Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z XiX 

w. Na terenie przykościelnym rosną dwa potęż-

ne dęby. Legenda głosi, że zasadził je zadowolo-

ny z udanego polowania król Kazimierz Wielki. 

Rzeźba autorstwa jana Stępkowskiego zdo-

bi też niewielki skwer przed urzędem gminy.  

W pobliżu, przy ul. Wyzwolenia 15, mieści się 

zbiór gminnych muzealiów. Kolekcja starych 

przedmiotów pochodzi przede wszystkim z da-

rów mieszkańców. jedną z izb poświęcono pa-

mięci Marianny Razikowej, artystki cyrkowej i lu-

dowej. Zbiorami opiekuje się towarzystwo Roz-

woju Strzegowa, będące motorem działalności 

kulturalnej i społecznej na terenie gminy. 

towarzystwo jest też współorganizatorem 

dwóch najważniejszych strzegowskich imprez. 

Na powitanie lata hucznie świętowane są Dni 

Strzegowa, zaś 15 sierpnia odbywa się Rewia 

Obiektów Pływających. Na wijącej się na skraju 

wsi Wkrze można wówczas zobaczyć wiele dzi-

wacznych pływadeł. już sam ich widok wywołu-

je uśmiech na twarzy. 

www.strzegowo.pl
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płońsk

Pod skrzydłem archanioła
Liczące prawie 23 tysiące mieszkańców 

powiatowe miasto jest ważnym ośrod-

kiem przemysłu spożywczego i przetwór-

czego. Niewiele zakątków we współcze-

snym Płońsku pozwala się domyślić, że już 

w 1155 r. istniał tu znaczący gród. Prawa 

miejskie uzyskał w 1400 r. z nadania księ-

cia mazowieckiego Siemowita iV. Najstar-

szą częścią Płońska jest grodzisko z Xi–Xiii w. 

zwane Łysą Górą (ul. 19 Stycznia). Na wi-

docznym do dziś wzniesieniu nad rzecz-

ką Płonką powstał później dwór książęcy, 

zastąpiony w początkach XV w. murowa-

nym zamkiem, zniszczonym podczas na-

jazdu szwedzkiego. Ustanowiwszy Płońsk 

miastem, książę Siemowit iV wraz z żoną 

aleksandrą ufundował kościół i klasztor 

Karmelitów trzewiczkowych. Świątynia zo-

stała częściowo przebudowana w XVii w. 

i jest dziś budowlą gotycko-barokową.  

W kaplicy północnej znajduje się póź-

nogotycki krucyfiks z końca XVi w. War-

to również zwrócić uwagę na nagrobek 

pułkownika wojsk napoleońskich Char-

les’a Savary, poległego w 1806 r. pod Ko-

łozębem nad Wkrą. Nagrobek wykonano  

na odwrocie marmurowej, tureckiej fontan-

ny. Dopiero w 1932 r. całość rozpiłowano,  

adaptując fontannę na lawetarz.  

Patron świątyni, św. Michał archanioł, 

jest jednocześnie patronem miasta. Rok-

rocznie uroczysta msza święta rozpoczy-

na obchody święta patronalnego, obcho-

dzonego w drugiej połowie września. Z tej 

okazji w Płońsku organizowany jest festyn 

historyczny, koncert z popularną gwiazdą 

w roli głównej oraz niezliczone gry, zaba-

wy i konkursy.

PŁOńSK
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W budynku poklasztornym działa ga-

leria „P”. W szesnastowiecznych murach,  

pod pięknym, kolebkowo-krzyżowym 

sklepieniem, organizowane są wystawy 

czasowe. Program galerii jest bardzo róż-

norodny; eksponowane są zarówno prace 

artystów amatorów z regionu, jak i profe-

sjonalistów z kraju i zagranicy. 

Przed ii wojną światową w Płońsku żyła 

liczna społeczność żydowska. W 1886 r.  

w domu przy pl. 15 Sierpnia 21a urodził 

się David Ben Gurion. Przyszły współtwór-

ca państwa izrael i jego dwukrotny pre-

mier spędził w Płońsku pierwszych 21 lat 

swego życia. W urządzonej w rodzinnym 

domu Ben Guriona izbie pamięci moż-

na obejrzeć wiele jego zdjęć z młodości,  

a także zapoznać się z tekstami opisujący-

mi sytuację społeczno-polityczną w Płoń-

sku na przełomie stuleci, które pochodzą  

z audycji radiowych Ben Guriona. Mate-

riały dotyczące późniejszego okresu ży-

cia premiera opowiadają o jego pracy na 

rzecz rozwoju izraela. 

animatorem życia kulturalnego w Płoń-

sku jest Miejskie Centrum Kultury. Oddzia-

łami tej placówki są zarówno galeria „P”, 

jak i izba Pamięci Ben Guriona. W budyn-

ku domu kultury urządzono też niewielką 

ekspozycję prac Zbigniewa jaskierskiego – 

świetnie zapowiadającego się malarza ko-

lorysty, którego karierę przerwała śmierć  

w wypadku lotniczym w 1969 r. Na przeło-

mie czerwca i lipca w Płońsku odbywa się 

festiwal folkloru „Kupalnocka”, który rozpo-

czyna korowód uliczny z udziałem zespo-

łów prezentujących m.in. folklor z niemal 

całego świata, mażoretek i Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej. Widzom nogi same się 

rwą do tańca, zwłaszcza, że prezentowa-

ny jest pełen zestaw rytmów – od ludo-

wych po nowoczesne.

PŁOńSK
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czerwińsk  
nad wisłą

Przez Wisłę pod Grunwald
Z dokumentów wiadomo, że osada 

na wysokim brzegu Wisły istniała już  

w 1065 r. W 1148 r. przybyli tu kanoni-

cy regularni, sprowadzeni przez biskupa 

płockiego aleksandra z Malonne. Swój 

największy rozkwit miasto przeżywało 

w XV i XVi w., kiedy było ważnym ośrod-

kiem handlu zbożem. W Czerwińsku czę-

sto bywali polscy królowie, właśnie tutaj 

nadawano królewskie przywileje. Znisz-

czone podczas potopu szwedzkiego 

miasto nie wróciło już do dawnej świet-

ności, a w 1869 r. bezpowrotnie utraciło 

prawa miejskie. Dziś Czerwińsk jest nie-

wielką, senną miejscowością. 

PŁOńSK
CZeRWińSK NaD WiSŁą

W ostatnią sobotę sierpnia ulicami 

Płońska przeciąga międzynarodowa pa-

rada orkiestr dętych. W imprezie uczestni-

czą zespoły z całej europy. Podczas parady 

prezentują swoje umiejętności zarówno 

indywidualnie, jak i zespołowo. Donośnej 

i pełnej energii muzyce towarzyszą poka-

zy musztry paradnej.

Miejskie Centrum Kultury

ul. Płocka 50 

tel. (23) 662-27-02

Galeria „P”

ul. Płocka 19 

tel. (23) 662-80-35

www.mckplonsk.pl  



48

Mazowsze północno-zachodnie

W starej części Czerwińska, nad Wisłą, 

przy wąskich uliczkach stoją urokliwe, 

parterowe domki. Na wysokiej skarpie 

ponad nimi wznoszą się mury kościoła 

i klasztoru. Zbudowana w pierwszej po-

łowie Xii w. bazylika pod wezwaniem 

Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 

jest jednym z nielicznych zabytków ro-

mańskich na Mazowszu. Mimo później-

szych zmian architektonicznych świąty-

nia zachowała wiele oryginalnych ele-

mentów. Dwie wysokie, kamienne wieże 

mają wąskie, podwójne okna i strzelnice. 

Portal z 1140 r. jest rzadkim przykładem 

kunsztu kamieniarskiego. jego lewa ko-

lumna nosi ślady ostrzenia mieczy. Po-

noć pozostawili je rycerze zmierzający 

pod Grunwald. jest to zupełnie praw-

dopodobne, gdyż właśnie pod Czer-

wińskiem zgromadziły się w pierwszych 

dniach lipca 1410 r. wojska udające się 

CZeRWińSK NaD WiSŁą
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na wojnę z Krzyżakami. armia przepra-

wiła się przez Wisłę po specjalnie zbu-

dowanym moście łyżwowym, będącym 

cudem techniki owych czasów. Po zwy-

cięstwie pod  Grunwaldem Władysław 

jagiełło złożył w czerwińskim kościele 

jako wotum swoją misiurkę. 

We wnętrzu bazyliki zachowały się 

największe w Polsce fragmenty malowi-

deł romańskich oraz cenne freski gotyc-

kie. Na uwagę zasługują również romań-

skie kolumny w nawie południowej oraz 

renesansowa ambona. W ołtarzu głów-

nym znajduje się słynący cudami wize-

runek Matki Boskiej Czerwińskiej. Olej-

ny obraz jest kopią rzymskiego dzieła  

z Bazyliki Santa Maria Maggiore, namalo-

waną w 1612 r. przez Łukasza z Łowicza. 

Obok kościoła stoi potężny klasztor. 

Wzniesiony w 1328 r., był wielokrotnie 

przebudowywany. Od 1923 r. rezydują 

tu salezjanie. W przyklasztornym mu-

zeum można obejrzeć ciekawą wysta-

wę poświęconą pracy misyjnej, na któ-

rej zgromadzono eksponaty z całego 

świata. Z dziedzińca klasztornego roz-

tacza się rozległy widok na dolinę Wisły  

i leżącą na drugim brzegu rzeki Puszczę 

Kampinoską.

CZeRWińSK NaD WiSŁą
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zakroczyM

Na wysokim brzegu rzeki
Wysoka, porozcinana wąwozami skar-

pa opadająca ku Wiśle sprawia, że Zakro-

czym jest jednym z najładniej położonych 

miast na Mazowszu. już w Xiii w. była tu 

siedziba kasztelanii, a w 1422 r. Zakroczym 

otrzymał prawa miejskie. Właśnie tu odby-

ło się dwadzieścia jeden zjazdów książę-

cych, na których uchwalano obowiązują-

ce na Mazowszu prawa. W XVii w. Szwedzi 

spalili miasto, ale w XiX w. nastąpiło oży-

wienie gospodarcze spowodowane bu-

dową twierdzy w pobliskim Modlinie. We 

wrześniu 1939 r. Zakroczym został zburzo-

ny w 80%. Dlatego większość zabudowy 

miasta pochodzi z czasów powojennych. 

Najciekawszym zabytkiem Zakroczy-

mia jest kościół farny pod wezwaniem 

Podwyższenia Krzyża Świętego. Świąty-

nię wzniesiono na przełomie XVi i XVii w. 

Budowla łączy w sobie elementy stylu go-

tyckiego i renesansowego. taka mieszan-

ka stylów jest charakterystyczna dla Ma-

zowsza, gdzie styl gotycki utrzymał się 

o wiele dłużej niż w innych częściach 

europy. Do trzynawowej, oszkarpowa-

nej budowli przylegają dwie kaplice. Fa-

sadę ozdabiają dwie boczne wieżyczki,  

a w ścianach świątyni tkwią koła młyńskie, 

polne kamienie i kule armatnie. W ołtarzu 

głównym znajduje się obraz Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem z 1663 r. Uwagę zwraca też 

późnorenesansowe epitafium Chądzyń-

skich w kaplicy południowej. 

Fara leży pomiędzy stromą skarpą wi-

ślaną a prostokątnym rynkiem wybruko-

wanym kocimi łbami. Na miejscu nieist-

niejącego już ratusza stoi pomnik-latar-

nia, upamiętniający mieszkańców miasta 
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poległych w powstaniach 1831 i 1863 r. 

oraz podczas ii wojny światowej. 

W pobliżu rynku znajduje się kościół  

i klasztor kapucynów. Barokową świątynię 

pod wezwaniem św. Wawrzyńca wznie-

siono w 1714 r. i rozbudowano niecałe 

pół wieku później. 

jak zawsze w kościołach tego zgroma-

dzenia, wnętrze pozostaje skromne. jego 

ozdobą są osiemnastowieczne obrazy au-

torstwa Szymona Czechowicza. W latach 

1874–1892 w tutejszym klasztorze prze-

bywał ojciec honorat Koźmiński, beatyfi-

kowany w 1988 r. założyciel wielu zgroma-

dzeń zakonnych. 

Zakroczym znajduje się w obrębie 

pierścienia fortów, będących częścią sys-

temu umocnień twierdzy Modlin. Fortyfi-

kacje pobudowano w latach 1878–1880, 

a następnie zmodernizowano w latach 

1912–1914. jednym z najlepiej zachowa-

nych jest Fort nr 1, położony na północ-

no-wschodnim krańcu miasta. jego naj-

ważniejszą częścią są dwukondygnacyj-

ne, osiemnastokomorowe koszary przy-

kryte grubą warstwą ziemi. Wewnętrzny 

dziedziniec, zabudowany betonowymi 

kazamatami, osłaniają wysoki wał i fosa.  

W 1939 r. załoga fortu broniła się boha-

tersko do 28 września. W sierpniu 1944 r.  

w forcie zlokalizowano obóz przejściowy 

dla ludności prawobrzeżnej Warszawy. 

Przeszło przezeń kilkanaście tysięcy osób. 

Solidarna postawa mieszkańców Zakro-

czymia ocaliła wielu więźniów od śmierci 

z zimna i głodu. Wydarzenia czasu wojny 

upamiętniono pomnikiem. 

W leżących przy drodze do Modlina 

Gałachach prywatny kolekcjoner, p. Ma-

ciej Kostrzewski, stworzył ciekawe mu-

zeum dokumentujące dzieje i Pułku Prze-

ciwlotniczego. Kolekcja pojazdów, rada-
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rów, dział artyleryjskich i ciekawe pamiąt-

ki związane z historią pułku zainteresują 

każdego miłośnika militariów. . 

www.zakroczym.pl

Muzeum i Pułku Przeciwlotniczego

Gałachy 2 

tel. (22) 785-22-70
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Modlin

Największa twierdza  
w Polsce

twierdza w Modlinie zaskakuje swoimi 

rozmiarami. Oglądana na mapie, przypo-

mina rosyjską matrioszkę – stanowiącą ją-

dro systemu; twierdzę wewnętrzną ota-

cza rozległy teren twierdzy zewnętrznej, 

a dalej dwa pierścienie fortów. O powsta-

niu tego olbrzymiego kompleksu fortyfi-

kacji zadecydowało strategiczne położe-

nie u zbiegu Narwi i Wisły. Na dzisiejszy 

kształt obiektu składają się praca i myśl 

techniczna Polaków, Francuzów, Rosjan 

i Niemców. 

twierdza powstała z polecenia Na-

poleona, który świetnie zdawał sobie 

sprawę z wybitnych walorów obron-

nych tego miejsca. Budowę rozpoczęto  

w 1806 r. według planów francuskich in-

żynierów F. Chasseloup-Laubata i F. haxö. 

Prace kontynuowano do 1812 r. Po klę-

sce Napoleona załoga Modlina jeszcze 

niemal przez rok broniła się przed woj-

skami carskimi. Najstarszym zachowa-

nym do dziś elementem fortyfikacji jest 

Reduta Napoleona na terenie twierdzy 

zewnętrznej, przy ul. Obwodowej. Dzia-

łobitnię na planie kwadratu wzniesiono 

ponoć według pomysłu samego cesarza. 

Podczas powstania listopadowego twier-

dza w Modlinie, dowodzona przez gene-

rała ignacego Ledóchowskiego, była jed-

nym z ostatnich punktów obronnych 

wojska polskiego. Po upadku powsta-

nia władze carskie przystąpiły do grun-

townej modernizacji i rozbudowy twier-

dzy. Pracami kierowali inżynierowie iwan 

j. Dehn i a. Feldman. Wzniesiono wów-

czas zewnętrzne bastiony i działobitnie, 

MODLiN
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a w kurtynach obwodu wewnętrznego 

założono bramy. Kolejny okres rozbudo-

wy twierdzy nastąpił po 1864 r. Zmiany 

zaprojektował generał edward todtle-

ben. Wzniesiono wówczas między in-

nymi obronne koszary otaczające twier-

dzę wewnętrzną. Liczący 2300 m długo-

ści budynek uważany jest za najdłuższy  

w europie. W latach 1878–1880 zbudo-

wano w odległości 2–6 km od Modlina 

pierścień ośmiu fortów, a między 1912 

a 1914 r. dodano jeszcze pierścień ze-

wnętrzny – dziesięć fortów tworzących 

okrąg o  obwodzie blisko 50 km. Warto 

pamiętać, że twierdza nie była jedynie 

obiektem militarnym, ale również miej-

scem, w którym na co dzień żyło kilka ty-

sięcy osób. Dlatego nie mogło w niej za-

braknąć ani potężnego spichlerza zbożo-

wego, którego malownicze ruiny wzno-

szą się na wysepce u zbiegu Narwi i Wisły, 

ani też kasyna oficerskiego; uroczy, neo-

gotycki budynek stoi przy ul. Kościuszki. 

Mimo potężnych fortyfikacji i licznej 

załogi Modlin został w 1915 r. w ciągu ty-

godnia zdobyty przez wojska niemieckie. 

Piękną kartę w dziejach twierdzy zapisała 

wojna obronna 1939 r. Bohaterska załoga 

walczyła aż do 29 września. 

Na zwiedzanie twierdzy w Modlinie 

najlepiej wybrać się w towarzystwie prze-

wodnika, który jest nie tylko kopalnią wie-

dzy o obiekcie, ale prowadzi zwiedzają-

cych do niedostępnych zazwyczaj zakąt-

ków. Poza obiektami militarnymi wielkimi 

atrakcjami wycieczki są rozległa panora-

ma okolicy roztaczająca się z wieży tatar-

skiej i wizyta w podziemiach będących 

schronieniem nietoperzy.

W jednym z najcenniejszych zabytków 

fortecznych – działobitni generała Deh-

na – utworzono muzeum poświęcone 

MODLiN
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twierdzy i kampanii wrześniowej 1939 r. ekspozycja obej-

muje unikalne zdjęcia historyczne oraz elementy wypo-

sażenia i uzbrojenia armii polskiej i niemieckiej. Dodatko-

wą atrakcją jest samo dojście do muzeum; trasa prowadzi 

przez tonącą w tajemniczym mroku poternę.

Fundacja Park Militarny twierdzy Modlin

Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Mickiewicza 99 

tel. 604-528-293, 604-607-092

www.twierdzamodlin.pl 




