
Podróże – 
małe i duże
 Podróże to jedyna rzecz, na którą 
wydajesz pieniądze, a stajesz się 
bogatszy…



Dziś zapraszam na wirtualną 
podróż po województwie 

mazowieckim

W Warszawie możemy zwiedzić Łazienki 
Królewskie, Starówkę, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, Muzeum Wsi Radomskiej, 
Muzeum Historii Żydów Polskich, ZOO, a także 
Centrum Nauki Kopernik…



Łazienki Królewskie
Muzeum Łazienki Królewskie, nazywane "najszczęśliwszym miejscem w 
Warszawie", to letnia    rezydencja króla Stanisława Augusta. Tworzą ją 
klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody. Można tu odpocząć, obserwując 
przyrodę, oraz pogłębić znajomość oświeceniowych idei, odwiedzając takie perły 
europejskiej architektury, jak:

Pałac na Wyspie, jeden z najcenniejszych polskich zabytków w stylu 
klasycystycznym, z Królewską Galerią Obrazów

Stara Oranżeria, w której znajdują się Królewska Galeria Rzeźby z gipsowymi 
kopiami najsłynniejszych rzeźb starożytnego świata, Galeria Rzeźby Polskiej z 
pracami niemal wszystkich najwybitniejszych polskich artystów, tworzących od 
początku XIX w. do połowy XX w., a także Teatr Królewski, jeden z nielicznych w 
Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich

Pałac Myślewiecki, w którym zachowały się oryginalne polichromie Jana 
Bogumiła Plerscha, m.in. widoki Rzymu i Wenecji

Biały Dom, unikatowy w polskiej skali zabytek XVIII-wiecznej architektury 
rezydencjonalnej, z Królewską Galerią Grafiki oraz pierwszymi w Polsce 
groteskami

Wodozbiór, najbardziej efektowny budynek, jaki powiązać można z technicznymi 
rozwiązaniami nowożytnych inżynierów; czy malowniczo położony Amfiteatr.



Muzeum Powstania 
Warszawskiego
Ja dziś swoją uwagę poświęcę też Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Miałem okazję zwiedzić to muzeum. 
Placówka ta dokumentuje historię Powstania 
Warszawskiego. Prowadzi działalność naukowo-badawczą 
oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także 
historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Ma 
stanowić hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną 
Polskę i jej stolicę, pokazując następnym pokoleniom 
Polaków sens tamtych wydarzeń. Ekspozycja przedstawia 
walkę i codzienność powstania na tle okupacji, poprzez 
ukazanie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po 
powojenny terror komunistyczny i losy powstańców w PRL-
u. Muzeum wykorzystuje nowoczesne techniki 
audiowizualne. Są one bardzo przydatne w dotarciu do 
jednego z głównych jego adresatów, jakim jest młodzież, 
pozwalają także w sposób inspirujący opowiadać o historii i 
patriotyzmie.



 Co można 
zobaczyć w 
ekspozycji 
Muzeum ?

W skład ekspozycji wchodzi broń, rzeczy osobiste powstańców, 
dokumenty, listy, informacje biograficzne oraz historyczne, a także 
mapy oraz filmy obrazujące krwawe zmagania Polskiego Państwa 
Podziemnego z okupantem niemieckim. W tym muzeum świat 
realny przeplata się z rzeczywistością wirtualną. Prawdziwy bruk i 
powstańcze pamiątki, a tuż obok sztuczne ruiny, ekrany plazmowe i 
telefony, z których można "dzwonić" do uczestników walk sprzed 60 
lat.



Centrum Nauki 
Kopernik

Naszą przygodę możemy uatrakcyjnić pobytem w Centrum Nauki 
Kopernik….Byłem, uwierzcie – świetne miejsce!

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – centrum nauki znajdujące się przy 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którego celem jest rozwijanie 
nauki, współpraca z naukowcami i nauczycielami, a według misji instytucji 
także: inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i 
poszukiwania odpowiedzi. Czas tam spędzony jest nie do opisania, super, 
porywająca zabawa i tyleee emocji!



Ogród 
Zoologiczny

Nasze ZOO to 40 hektarów, 12 tysięcy 
zwierząt należących do 500 gatunków – 
przyjdź i spędź cały dzień w otoczeniu 
przyrody. Odwiedź niedźwiedzie, przyjrzyj 
się karmieniu fok i hipopotamów, zajrzyj do 
sympatycznych żyraf i poobserwuj 
szympansy. Wybierz się też do terrarium i 
akwarium, zobacz różne gatunki ptaków 
oraz tropikalne ryby. To doskonałe miejsce 
na relaks dla całej rodziny.



Zapraszam do 
Modlina

Modlin, będący dziś częścią Nowego 
Dworu Mazowieckiego, jednoznacznie 
kojarzy się ze znajdującą się tam 
Twierdzą. To właśnie ona przyciąga 
zwiedzających chcących poznać tę 
imponującą budowlę. Dziś znaczne jej 
części popadły w ruinę, ale to dla wielu 
czyni ją jeszcze ciekawszą.



Co warto zobaczyć w 
Modlinie ?

Otóż będąc w Modlinie, warto 
zwiedzić Muzeum Kampanii 
Wrześniowej i Twierdzy Modlin, 
Basztę Michałowską, Pomnik 
Obrońców Modlina, Budynki Carskie, 
Bramę Poniatowskiego i wiele, wiele 
innych zabytków.



Twierdza Modlin

Bez wątpienia jednym z najbardziej imponujących 
zabytków Twierdzy Modlin są koszary, które są 
najdłuższym budynkiem w Europie mierzącym 2250 m. 
Zaraz za nimi stoi neogotycka wieża ciśnień z 1847 r. z 
zabytkowym wyposażeniem, ale to jej zewnętrzny 
wygląd robi największe wrażenie. Imponującą budowlą 
znajdującą się na zewnątrz koszarów jest działobitnia 
generała Iwana Dehna wybudowana w 1839 r. przez 
Rosjan. Ta spora konstrukcja posiada 52 otwory 
artyleryjskie. Natomiast nowsza wieża artyleryjska 
pochodzi z ok. 1900 r. i nazywana jest elewatorem, 
gdyż była wykorzystywana jako magazyn na zboże. 
Pomieszczenia wewnętrzne były izbami żołnierskimi, a 
w zewnętrznych można było ustawić armaty.



Dalej o Wielkiej Twierdzy…

Twierdza w Modlinie od swojego powstania w 1807 r. aż do II wojny światowej 
była aktywnie wykorzystywana, co oznacza, że w tym czasie była wielokrotnie 
rozbudowywana i przebudowywana. Oczywiście jednymi z najważniejszych 
elementów twierdzy są liczne forty znajdujące się na jej terenie. Te wewnętrzne 
pochodzą z lat 80. XIX w., ale też były później modyfikowane. Natomiast forty 
zewnętrzne powstały w latach 1912-1915, czyli ponad 100 lat po budowie 
Twierdzy Modlin zarządzonej przez Napoleona. Na terenie twierdzy można 
zobaczyć również wiele innych ciekawych miejsc związanych bezpośrednio z 
obronnością jak kaponiera, bastiony czy fosy. Zwiedzając Twierdzę Modlin, warto 
zobaczyć też kilka specjalnych budowli. Na jej terenie znajdują się liczne bramy. 
Wśród nich jest brama generała Jana Dąbrowskiego wybudowana w 1837 r. z 
cegły wzmocnionej ciosem kamiennym. 



Możemy zajrzeć jeszcze 
do Żelazowej Woli…

Żelazowa Wola – wieś w Polsce, w województwie 
mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie 
Sochaczew. W 1810 w Żelazowej Woli urodził się 
Fryderyk Chopin. Znajduje się tam Muzeum - Dom 
Urodzenia Fryderyka Chopina, oddział Muzeum 
Fryderyka Chopina w Warszawie, zarządzanego przez 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dworek otacza 
park urządzony w latach 1932-1939 według projektu 
Franciszka Krzywdy-Polkowskiego. Na terenie parku 
znajduje się pomnik kompozytora wykonany przez 
Józefa Gosławskiego. 



Żelazowa Wola

Od 1954 roku w Żelazowej Woli 
odbywają się (z inicjatywy prof. 
Zbigniewa Drzewieckiego, pianisty i 
wybitnego pedagoga) - od początku 
maja do końca września, w każdą 
niedzielę (w 2012 roku również w 
każdą sobotę) - Koncerty 
Chopinowskie, z udziałem wybitnych 
polskich i zagranicznych pianistów, w 
tym laureatów Międzynarodowych 
Konkursów Chopinowskich, a od 
2006 roku również recitale młodych 
pianistów, zwane "Prezentacjami 
Muzycznymi".



Piękne miejsce
Zwiedzanie parku w Żelazowej Woli jest równie 
atrakcyjne jak zwiedzanie samego dworku, w 
którym przyszedł na świat Fryderyk Chopin. W 
latach 20-tych XX wieku prof. Polkowski rozpoczął 
prace nad nadaniem dworkowi romantycznego 
wyglądu oraz utworzeniem modernistycznego 
parku wokół dworku. Powstał wtedy park 
składający się z drzew i krzewów występujących 
na całym świecie. Rewitalizacją parku w 2010 
roku kierował architekt z Nałęczowa - Bolesław 
Stelmach, zachowując jego modernistyczny 
kształt. Nad rzeką Utratą powstał nowy most, 
wykarczowano chore i suche drzewa, 
wyremontowano estradę nad stawem, dosadzono 
tysiące nowych roślin. Wędrówka po parku, 
podobnie jak po dworku, odbywa się z audio - 
przewodnikiem. W każdym zakątku parku 
towarzyszy zwiedzającym muzyka Chopina 
sącząca się z dyskretnie ukrytych głośników. 
Siedząc na parkowej ławce przy dworku ma się 
wrażenie, że to mały Frycek koncertuje.



Zamek Książąt Mazowieckich

Zamek ciechanowski został wzniesiony w latach 1399-1429. 
Warownia od początku swojego istnienia była wielokrotnie 
modernizowana i rozbudowywana. Wyniesienie murów i wież 
do obecnej wysokości nastąpiło na przełomie XV i XVI wieku. 
Zamek oprócz funkcji obronnej, spełniał także funkcję 
rezydencjonalną. Znajdował się tu m.in. skarbiec księcia Janusza 
II oraz kaplica książęca pw. św. Stanisława. Po śmierci ostatniego 
księcia mazowieckiego Janusza III, zamek został ofiarowany w 
posagu królowej Bonie, żonie Zygmunta Starego. W 1549 r. 
przeprowadzono na zamku kolejne prace budowlane, tym 
razem z przeznaczeniem na rezydencję królowej Bony, wtedy też 
wykonano najstarszy znany opis warowni. Największych 
zniszczeń zamek doznał w okresie potopu szwedzkiego oraz 
1708 r. w czasie wojny północnej.



Atrakcje turystyczne na 
weekend w Płocku

Weekend w Płocku - poznaj 
największe atrakcje tego 
miasta!

•  Wzgórze Tumskie

•  Molo

•  Katedra, ul. Tumska 3

•  Fara, kolegiata św. 
Bartłomieja, ul. Kazimierza 
Wielkiego 1

• Ratusz plac Stary Rynek 1

•  Secesja w Muzeum 
Mazowieckim. ul Tumska 8.



Wzgórze Tumskie
 Jedną z ważniejszych części miasta stanowi widoczne 
już z daleka, malownicze Wzgórze Tumskie. Wzgórze 
Tumskie w Płocku wyodrębnione z linii 
nadwiślańskiej skarpy, wraz z usytuowaną na szczycie 
zabudową, stanowi najstarszą część zabytkowego 
zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta, 
obejmującą teren dawnego grodu książęcego. 
Kompleks zabytkowej zabudowy Wzgórza tworzą: 
bazylika katedralna, zespół dawnego opactwa 
benedyktyńskiego z reliktami zamku i budynek 
Muzeum Diecezjalnego. Ulica Tumska dzieli układ 
przestrzenny wzgórza na dwie części: północno-
wschodnią z bazyliką katedralną i towarzyszącymi jej 
budynkami oraz północno-zachodnią z zespołem 
dawnego opactwa z reliktami zamku. Od strony 
wschodniej jarem dawnego strumienia biegnie ul. 
Mostowa. Na Wzgórzu Tumskim dominującą 
budowlą jest renesansowa katedra pw. 
Wniebowzięcia NMP.



Przechodzimy do atrakcji 
turystycznych powiatu 
makowskiego

Powiat makowski – powiat w Polsce, w północnej części 
województwa mazowieckiego, nad rzeką Orzyc. 
Utworzony w 1999 roku w ramach reformy 
administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Maków 
Mazowiecki.

W skład powiatu wchodzą:

gminy miejskie: Maków Mazowiecki

gminy miejsko-wiejskie: Różan

gminy wiejskie: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, 
Młynarze, Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Sypniewo, Szelków

miasta: Maków Mazowiecki, Różan.



Powiat 
makowski 
Przyrodnicze obiekty chronione
oDąb szypułkowy – Maków Mazowiecki
oDąb o dwóch pniach – Maków Mazowiecki
oDąb szypułkowy – Karniewo/wieś Romanowo
o2 sosny pospolite - Karniewo / wieś  Obiecanowo
olipa drobnolistna - Karniewo / wieś Szwelice
otopola -Karniewo / wieś Łukowo
ososna pospolita - Karniewo / wieś Zakrzewo
o5 dębów szypułkowych - Karniewo
olipa drobno - lista - Karniewo
oklon pospolity - Karniewo
odąb szypułkowy - Leśnictwo Klin / Krasnosielc



I dalej…

o Klon pospolity – Karniewo
o Dąb szypułkowy – Leśnictwo Klin
o Lipa drobnolistna – Leśnictwo Suche
o  3 jesiony wyniosłe – Krasnosielc, 

cmentarz kościelny
o 7 dębów szypułkowych – Leśnictwo 

Pułtusk/Rzewnie
o Wiąz polny – Kuchny/Płoniawy
o 27 dębów szypułkowych – 

Leśnictwo Magnuszew/Szelków



Co można zobaczyć 
w Makowie 
Mazowieckim?

Zabytki Makowa Mazowieckiego

 Kościół parafialny pw. Bożego Ciała

 Układ urbanistyczny Starego Miasta. 
Zachowana zabudowa zabytkowa miasta 
sięga swymi początkami zaledwie XIX w.

 Zabytki kultury żydowskiej

 Budynek dawnej bożnicy

 Dawny Dom Kahalny

 Łaźnia żydowska

 Budynek dawnej łaźni miejskiej



Kościół Bożego Ciała
Kościół pw. Bożego Ciała w Makowie Mazowieckim 
(makowska fara) – najcenniejszy zabytek miasta. 
Patronem parafii jest św. Józef. Drewniany kościół 
został wzniesiony przed rokiem 1200, jak podają 
kroniki parafialne, nie można ustalić dokładnej daty. 
Parafię erygował Jakub z Kokrzwi - biskup płocki. 
Budowę obecnego Kościoła rozpoczęto w 1490 r. 
staraniem, proboszcza makowskiego, ks. Stanisława 
z Lipia Lipskiego, prepozyta kapituły katedralnej 
płockiej, podkanclerzego mazowieckiego. Ówczesną 
świątynię stanowiła prawdopodobnie nawa główna 
obecnego stanu świątyni. W roku 1511 były 
prowadzone prace budowlane. W tym czasie 
powstała poprzedzająca elewację zachodnia 
kruchta, zwieńczona neobarokowym, tynkowanym 
szczytem. Wewnątrz kruchty jest sklepienie 
kolebkowo-krzyżowe



Z wycieczką po 
Makowie…
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna  🌻🌼☘🌳
„Grzanka” jest wspólnym projektem Nadleśnictwa 
Pułtusk i Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim, 
zlokalizowana w kompleksie leśnym przyległym do 
granic miasta. Pozwala na zapoznanie się z 
ciekawymi zbiorowiskami leśnymi oraz fauną🦔

 i florą ziemi makowskiej, przypomina też 🐿🦟🐜
jej historię z okresu II wojny światowej. 

Las na Grzance to świadek historii. Znajdujący się tu 
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich to jeden z 
największych cmentarzy żołnierzy sowieckich w 
Polsce. Pochowano na nim 17.500 radzieckich 
żołnierzy. Warto zobaczyć to miejsce. Wiele historii, 
wiele dramatów, wiele ludzkich losów...

😎Zatem zachęcamy do wędrówek pieszych   ♀️🚶 🚶
 lub rowerowych , rodzinnych     ♂️ 🚲 👨👩👧👦

bądź samotnych🧍  . Zabierajcie dobry nastrój w ♂ ️
kieszeń i w drogę!😃

 



Możemy też udać się 
w Góry Krzyżewskie…
Góra Krzyżewska jest to najwyższe 
wzniesienie na północnym Mazowszu, 
ukształtowane przez cofający się 
lodowiec (172 m.n.p.m). Leży jak 
gdyby w centrum, wokół którego 
niegdyś nasi przodkowie lokowali 
swoje siedziby. Jest to jedyny punkt 
widokowy, z którego można 
obserwować okolicę w promieniu 40 
kilometrów. Na szczycie wzniesienia 
powstała kapliczka myśliwska, 
zburzona w 1944r. przez Niemców. 
Odbudowany w czasach 
komunistycznych kościół jest czynnym 
miejscem kultu religijnego, do którego 
uczęszczają nie tylko mieszkańcy 
pobliskich miejscowości, lecz także 
niedzielni turyści. 



Nasza Góra

Jak wspomniałem, Góra Krzyżewska znajduje się na 
Ziemi różańskiej, wydzielonej z dawnej Kasztelanii 
Ciechanowskiej. Ziemia ta obejmowała obszar 992 
km kwadratowe. Przez ponad trzydzieści lat po 
wojnie na Górze Krzyżewskiej nic się nie działo. 
Dopiero pod koniec lat 70. XX wieku ks. Izydor 
Antosiak z Płoniaw podjął inicjatywę odbudowy 
kościoła. Po jego śmierci inicjatywę przejął ks. 
Czesław Śmieciński i już do końca nadzorował 
budowę z ramienia parafii. Projekt świątyni 
sporządził nie byle kto, ale sam profesor Stanisław 
Marzyński - wybitny polski architekt, który po II 
wojnie zaprojektował, zbudował i zrekonstruował 
najwięcej kościołów w Polsce. Budowę powierzono 
Tadeuszowi Bryczkowi, majstrowi z Popielarki 
- ,,przyszło do mnie dwóch ludzi z Krzyżewa i zapytali 
się, czy zbuduję im kościół’’ - wspomina pan Bryczek. 
- ,,nigdy tego nie robiłem, ale pomyślałem sobie, że 
warto spróbować i zgodziłem się’’.



Warto też 
wspomnieć 
oczywiście o 
Różanie

Różan – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie 
makowskim, położone na prawym brzegu Narwi, na 
Mazowszu. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Różan. Miasto 
królewskie Korony Królestwa Polskiego w województwie 
mazowieckim. Miejsce obrad sejmików ziemskich ziemi 
różańskiej od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku.



Atrakcje turystyczne miasta Różan
 Mogilnik – w ciężko doświadczonym przez wojny Różanie zachowały się trzy rosyjskie forty z lat 1905-1910. 

Usytuowane na zachód od miasta, broniły dostępu do różańskiego przedmościa; dwukrotnie wykorzystane 
były w walkach - w 1915 i 1939 r. Podziemne pomieszczenia fortu III, położonego niedaleko drogi Różan - 
Pułtusk, zmieniono w 1961 r. na mogilnik. Tym mianem określa się miejsce gromadzenia i przechowywania 
niebezpiecznych odpadów. Różański fort mieści jedyne w Polsce Krajowe Składowisko Odpadów 
Promieniotwórczych. Przywozi się tu odpady powstające w reaktorze Instytutu Energii Atomowej w 
Otwocku-Świerku. Przed ich szkodliwym wpływem na środowisko naturalne chronią półtorametrowej 
grubości ściany fortu. Niektóre z mniej szkodliwych odpadów składuje się także w dawnej fosie, pokrywając 
je betonowymi "sarkofagami". Łącznie w Różanie zgromadzono ponad 3000 m3 bardzo niebezpiecznych 
odpadów.



Warto też zobaczyć…
 Nie możemy zapomnieć o słynnym CZOŁGU - wjeżdżając 

do Różana od strony Warszawy natrafiamy na pomnik, 
którego głównym elementem jest radziecki czołg T 34/85 
ustawiony na cokole. Za nim usytuowane są płyty z 
piaskowca. Całość znajduje się na schludnie utrzymanym 
placyku. Teraz czołg jest bardziej atrakcją turystyczną, 
będąc elementem miasta niż symbolem historycznym. 
Sam pomnik upamiętnia poległych żołnierzy września 
1939r., żołnierzy Wojska Polskiego i żołnierzy radzieckich 
poległych wokół Różana. Stanął 12 listopada 1978r. w 
wyniku odgórnej decyzji władz. Miał wygląd adekwatny 
do panującego wówczas ustroju. W 1990r. został 
„poprawiony”. Wycięto sierp i młot z gwiazdy radzieckiej 
widniejącej na jednej z płyt. W 2008r. nastąpił generalny 
remont i zmiana wizerunku. Usunięto „krasnoarmiejską” 
gwiazdę oraz dwa miecze grunwaldzkie. W ich miejscu 
znajdują się: wojskowy orzeł (zbliżony jest do stylistyki 
Orła Białego z 1919r.) i herb miasta Różan. 



 Ścieżki pieszo-
rowerowe

🌲🌳Ze wszystkich stron powiat 
makowski otoczony jest zielenią . ☘🌿🌼
Okolice są bardzo atrakcyjne pod 
względem przyrodniczym – jest to 
obszar „Zielonych Płuc Polski” . 💚
Bliskość lasów  umożliwia 🌲🌳
wędrówki piesze    i rowerowe  ♂️♀️🚶🚶 🚲
oraz wycieczki ścieżką spacerowo – 
edukacyjną, która oprowadzona 
została po najatrakcyjniejszych 
terenach.



Podróże….Nie odkładaj 
marzeń – odkładaj na 
marzenia.

Podróże mają magiczną moc 
uzdrawiania duszy i 
zdecydowanie pomagają 
zdystansować się do 
problemów dnia codziennego. 
Nie rozwiązują ich 
bezpośrednio, jednak pomagają 
przewartościować i spojrzeć na 
nie jakby z drugiego brzegu 
rzeki .



Dziękuję za miłe towarzystwo i wspólną 
przygodę!

Wykonał - Dawid Woźniak
Źródło - Wikipedia                  
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