
                     MAZOWSZE  PÓŁNOCNE 

               – GRODY NADWIŚLAŃSKIE  

                  3/4/5/6/7 sierpnia 2022 

Pułtusk (Mazowiecka Wenecja)– Ciechanów (zamek książąt 

mazowieckich) – Muzeum Romantyzmu Opinogóra – Muzeum 

Pozytywizmu Gołotczyzna – Wyszogród (Skarpa Nadwiślańska) – 
Czerwińsk (romański kościół) – Twierdza Modlin – Jabłonna 

(pałac) – Wołomin (Muzeum Nałkowskiej) – Sulejówek (Muzeum 
J.Piłsudskiego) – Otwock (pałac - Muzeum Wnętrz) 

3 sierpnia 2022, środa – 1 dzień 

Wyjazd z Wrocławia o godz.07:00 z parkingu na placu Solidarności. Na trasie będzie 

dłuższa przerwa śniadaniowa gdzie można zjeść coś  ciepłego i krótsza przerwa kawowa. 

W tym dniu będziemy zwiedzać z przewodnikiem Pułtusk. 

Pułtusk 
Liczący ponad tysiąc lat Pułtusk jest jednym z najstarszych mazowieckich miast. 
Prawa miejskie otrzymał w 1339 roku. Pułtusk był trzecim po Warszawie i Płocku  

miastem na Mazowszu z murowanymi fortyfikacjami. Największy rozkwit nastąpił 
na przełomie XV/XVI wieku, kiedy miasto wzbogaciło  się na handlu i rzemiośle 

oraz stało się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. W pułtuskiej kolegiacie 
przechowywany był najstarszy, zachowany do naszych czasów, relikt 
średniowiecznej sztuki rękopiśmienniczej z XI w., tzw. „Złoty Kodeks Pułtuski”. 

Działała także pierwsza na Mazowszu drukarnia (1530 r.).Współczesny Pułtusk 
liczący ponad 19 tys mieszkańców to urocze miasto, malowniczo położone nad 

Narwią , pełne cennych zabytków . Bywa nazywane Mazowiecką Wenecją. 

 

 Rynek  

Liczący ponad 400 metrów długości określany jest jako najdłuższy w Europie. 

Całość otaczają kamieniczki z XVIII i XIX w. Rynek wraz z zamkiem – tworzy 



tzw. wyspę, jedyną taką na Mazowszu. Okalają ją rozwidlające się wody Narwi. 

Podczas spaceru zobaczymy Ławeczkę Klenczona, Dom Napoleona, wieżę 
gotycką, oraz miejsce kręcenia serialu Alternatywy 4. 

 Bazylika Zwiastowania NMP i św. Mateusza 
W XV wieku planowano wzniesienie w Pułtusku okazałej rezydencji biskupiej, 

powstała zatem potrzeba wybudowania równie wspaniałego kościoła. Gotycką 
świątynię wzniesiono w 1443 roku. W poł. XVI wieku z inicjatywy biskupa 
Andrzeja Noskowskiego włoski architekt Jan Baptysta z Wenecji dobudował 

renesansową kaplicę i przebudował sklepienie nawy głównej, nadając mu 
charakterystyczny wygląd. Natomiast ściany nawy zostały  pokryte 

renesansowymi malowidłami. Kościół był kolegiatą ponad 400 lat a od 1974 roku 
jest bazyliką mniejszą. Większość wyposażenia; stalle, ambona, 15 ołtarzy 
bocznych pochodzi z okresu baroku. Kolegiata jest zabytkiem o szczególnym 

znaczeniu dla dziedzictwa polskiego. Należy do świątyń mazowieckich tzw. 
„grupy pułtuskiej” prezentujących specyficzną odmianę budownictwa 

renesansowego i jest jednocześnie jej najlepiej zachowanym i najdoskonalszym 
przykładem. 

 

  

 Zamek biskupów płockich 

W XIII wieku gród i ogromny obszar wokół dzisiejszego Pułtuska przekazano 
biskupom płockim. Od tej pory przez ponad sześćset lat to oni władali zamkiem, 
tytułując się książętami pułtuskimi. Biskupi chętnie przebywali w Pułtusku, 

polując w narwiańskiej Puszczy Białej. Początkowo zamkowa rezydencja była 
drewniana. Najpoważniejsze prace nad rozbudową zamku prowadzono w XVI 

stuleciu. Nadały one rezydencji charakter renesansowy. 
  

 
Zarządzający w tamtych czasach diecezją płocką biskupi, będący zarazem 
wybitnymi humanistami i politykami, okazali się prawdziwymi mecenasami 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans


sztuki. Sprowadzali na Mazowsze i do Pułtuska wziętych artystów wysokiej klasy 

czyniąc z zamku wspaniałą rezydencję. Potem były wojenne zniszczenia i 
odbudowa.  Dzisiaj zamek biskupów pełni funkcję centrum konferencyjno-

hotelowego 
 Muzeum Regionalne w Pułtusku 

Siedzibą muzeum jest gotycko-renesansowa wieża ratuszowa z poł.XV wieku. 
Bliżej zapoznamy się tutaj z historią miasta i regionu i usłyszymy historię o której 
było bardzo głośno w  1868 roku. Wtedy w okolicy Pułtuska spadł największy w 

historii deszcz meteorytów. Styczniowego dnia 1868 roku niespodziewanie 
mieszkańcy Pułtuska i okolic ujrzeli ognistą kulę, która stawała się coraz 

jaśniejsza, a potem zgasła. Po chwili ludzie usłyszeli wybuch i serię dźwięków 
przypominających wystrzały. Następnie do ich uszu dotarły odgłosy uderzeń 
kamieni o ziemię, dachy oraz o lód na rzece Narwi. Ocenia się, że spadło 

wówczas około 70 000 meteorytów o łącznej wadze ponad dwóch ton. Bez 
wątpienia był to największy, zaobserwowany deszcz meteorytów kamiennych w 

historii. Największy znaleziony okaz waży 9095 gramów i znajduje się w Muzeum 
Historii Naturalnej w Londynie. 
Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu. 

4 sierpnia 2022, czwartek – 2 dzień 
Po śniadaniu wyruszamy na południe od Sulejówka 

Rezydencja pałacowo-parkowa w Jabłonnej** - uwaga pałac 

zwiedzimy tylko wtedy kiedy będzie dostępny. Jest zrobiona rezerwacja ale 

pierwszeństwo mają uroczystości weselne, publiczne i oficjalne spotkania. 
Jabłonna od średniowiecza była własnością biskupów płockich , którzy w XV 

wieku wybudowali tu letnią rezydencję.W 1773 roku Jabłonnę nabył późniejszy 
prymas, biskup książę Poniatowski, który budowę rezydencji powierzył twórcy 
warszawskich Łazienek Dominikowi Merliniemu. Park kształtował Szymon 

Bogumił Zug. Rezydencja była skromna lecz gustowna. Pałac zbudowany na 
pograniczu baroku i klasycyzmu.  

 

       



Przez jakiś okres czasu 1798-1806 przebywał  tu  książę Jozef Poniatowski. 

Otoczony kręgiem złotej młodzieży  zażywał wypoczynku i rozrywki. Po  śmierci 
prymasa właścicielką została Anna z Tyszkiewiczów Potocka secundo voto Dunin 

Wąsowiczowa. Przystąpiła do porządkowania rezydencji chcąc stworzyć tu 
ośrodek kultury księcia Jozefa Poniatowskiego. 
  

  

Pałacyk przebudowano wg projektu Henryka Marconiego w 1837. W 1928 
wzniesiono kościół. Pałac i park były zniszczone w czasie II wojny światowej. 

Rezydencja została odbudowana , nadano jednak jej wygład jakiego nigdy nie 
miała. Środkowej części elewacji przywrócono wygląd z końca XVIII wieku 

Obecnie znajduje się tutaj ośrodek konferencyjny PAN i Klub Dyplomatyczny. 
Wnętrza mają charakter klasycystyczny. Pałac otoczony jest parkiem z końca 

XVIII wieku, zrekonstruowanym po wojnie. Prowadzi do niego brama wjazdowa z 
klasycystycznymi domkami oddźwiernego, poprzedzona dwiema gotyckimi 
kolumnami sprowadzonymi przez Annę Tyszkiewicz z zamku w Malborku.   

Wołomin - Muzeum Wacława i Zofii Nałkowskich 
Rodzinny dom Zofii Nałkowskiej został zbudowany w 1895 r. przez ojca pisarki – 
Wacława Nałkowskiego – geografa i pedagoga, publicystę społecznego i 

literackiego. Dom na wołomińskich Górkach stał się tłem i tematem wielu 
utworów Zofii Nałkowskiej, ale wszedł do literatury polskiej i jest znany dzięki 
powieści „Dom nad łąkami” (1925) Nie był to przeciętny dom. Panował w nim 

kult nauki i pracy. W licznych zajęciach pomagała Wacławowi Nałkowskiemu cała 
rodzina: żona Anna – autorka podręczników z zakresu geografii powszechnej i 

obie córki – Zofia i Hanna. W Wołominie Hanna Nałkowska uczyła dzieci 
chłopskie, za co otrzymała odznaczenie w 25. rocznicę walki o szkołę chłopską, w 
1930 roku. Miała tu również pracownię rzeźbiarską.  

 

  



Nałkowscy żyli w Wołominie niezwykle skromnie. Po trzech latach pobytu w 

Wołominie, Nałkowscy kierując się potrzebą kształcenia córek, przeprowadzili się 
do Warszawy. Górki stały się tylko wakacyjną siedzibą. Pisarka wracała na Górki 

wielokrotnie. Spędziła tu, wraz z matką, siostrą i babką Šafrankową lata I wojny 
światowej. Dom służył już wtedy od kilku lat jako domek letniskowy, w którym 
Anna Nałkowska odnajmowała pokoje przyjezdnym. W 1937 roku, z powodu 

braku pieniędzy, panie Nałkowskie zdecydowały się sprzedać „Dom nad łąkami”. 
W czasie II wojny światowej, mimo że w Wołominie toczyły się ciężkie działania 

wojenne, dom na Górkach ocalał. Mniej szczęśliwie potoczyły się jego losy po 
1945 roku. Przejęty przez ADM w Wołominie, został przeznaczony na mieszkanie 
dla kilku rodzin. Nie remontowany przez wiele lat, „Dom nad łąkami” popadł w 

ruinę, a ogród wokół domu uległ dewastacji. Dopiero w latach 80-tych 
przystąpiono do rewitalizacji obiektu. Muzeum zostało otwarte w 1992 

Sulejówek Dwór Milusin Józefa Piłsudskiego 
Obecny zespół Milusin początek swój zawdzięcza Aleksandrze Piłsudskiej, która 
kupiła w 1921 roku zalesioną działkę z niewielkim drewnianym domem letnim. 

W tym czasie, w różnych środowiskach na terenie kraju powstała inicjatywa, aby 
uczcić zasługi Marszałka w walce o odzyskanie niepodległości i ofiarować mu 
majątek ziemski pod Warszawą. Zrealizował ją Komitet Żołnierza Polskiego, który 

ze zbiórki sfinansował budowę willi na terenie należącym do Piłsudskich. 
Żołnierze brali także udział w pracach przy wznoszeniu domu dla Marszałka. 

Komitet zajął się również wyposażeniem domu, przy czym, część mebli, obrazów 
i przedmiotów dekoracyjnych pochodziła z darów. 
  

 

Piłsudski w 1923 roku przeniósł do Sulejówka, wycofując się z życia publicznego. 
Milusin na trzy lata stał się jego domem rodzinnym, miejscem pracy i spotkań 

z byłymi podkomendnymi. Tam powstały książki: „Moje pierwsze boje”, „Rok 
1920”, „O wartości żołnierza legionów”, „Rok 1863” i „Wspomnienia o Gabrielu 
Narutowiczu”. W tym czasie odwiedzali Milusin liczni politycy i osoby prywatne. 



Po powrocie Marszałka do działalności politycznej, rodzina Piłsudskich 

zamieszkała w Belwederze, a Sulejówek pozostał miejscem letniego 
i świątecznego wypoczynku, również po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku. We 

wrześniu 1939 roku Aleksandra Piłsudska wyemigrowała z córkami do Londynu. 
Podczas okupacji dworek z otoczeniem zajęli Niemcy, a w 1947 roku dom 
przejęło wojsko polskie, które później wywiozło pamiątki po Piłsudskim. Do 1956 

roku dworek pozostawał do dyspozycji ambasadora ZSRR, po czym przejęła go 
gmina i przekształciła w przedszkole.  W 2000 roku Urząd Miasta Sulejówka 

przekazał „Willę Milusin” Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, a 10 listopada 
2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł z Fundacją umowę 
dotyczącą utworzenia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  

  

Zwiedzimy Dwór Milusin i Ogród Historyczny z przewodnikiem. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację. 

 

5 sierpnia 2022, piątek – 3 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na Grody Nadwiślańskie 

Wyszogród 
To jedno z najstarszych miast Mazowsza,  liczy sobie już prawie 1000 lat. Dziś 
niepozorne, gminne miasteczko zamieszkane przez ok. 2 tys osób, położone na 

30-metrowej nadwiślańskiej skarpie. Niegdyś  było  ważnym ośrodkiem produkcji 
sukna i handlu rzecznego. Przez wiele lat słynął z najdłuższego drewnianego 

mostu w Europie. W 1999 roku zbudowano nową przeprawę przez Wisłę. 
Staniemy na 30-metrowej Skarpie Wiślanej skąd będziemy podziwiać panoramę 
Wisły, zobaczymy drzewo solarne postawione w rynku, szczątki radzieckiego 

samolotu P-2 , zestrzelonego w czasie II wojny światowej, wydobytego  z 
dorzecza Bzury w 2015 roku , podejdziemy do pozostałości starego drewnianego 

mostu, przejdziemy się kawałek bulwarem nadwiślańskim. 

Czerwińsk nad Wisłą 
W pierwszej połowie XII wieku biskup płocki Aleksander Malonne przy 
współudziale Bolesława Krzywoustego sprowadził do Czerwińska kanoników 

regularnych i zbudował dla nich monumentalny kościół i klasztor. W ciągu wielu 
lat, dzięki licznym nadaniom, przywilejom i darowiznom książąt mazowieckich 

klasztor stał się jednym z największych właścicieli feudalnych na Mazowszu. 
Gościli w nim książęta mazowieccy i polscy królowie. W 1410 r. w Czerwińsku 
połączyły się wojska litewskie, mazowieckie i wielkopolskie z wojskami 



małopolskimi które przybyły wraz z Władysławem Jagiełłą. Stąd połączone armie 

Jagiełły i Witolda wyruszyły na wojnę z krzyżakami. 

 

 
  Wyszogród – widoczny rynek, Góra Zamkowa,              Czerwińsk – romańska kolegiata 
  pozostałości mostu 

 Kościół i klasztor w Czerwińsku nad Wisłą 
Zespół opactwa kanoników regularnych pw Zwiastowania NMP został ukończony 
w 1155 roku i mimo licznych przebudowań i uzupełnień stanowi doskonały 
przykład architektury romańskiej w Polsce. Usytuowane na wysokiej skarpie 

nadwiślańskiej opactwo góruje nad okolicą dwoma romańskimi wieżami. 
Wzniesiono je z kamiennych ciosów o czerwonawym zabarwieniu, od czego 

podobno pochodzi nazwa miejscowości. Wnętrze kościoła kryje wiele cennych 
zabytków sztuki. Romańskie freski w jednej z kaplic z przełomu XII/XIII wieku są 

największym i najlepiej zachowanym zespołem malowideł średniowiecznych w 
Polsce. A znajdujący się w ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej Czerwińskiej 
otoczony jest kultem i od wielu stuleci odwiedzany przez pielgrzymki. Od 1923 

roku znajduje się tutaj siedziba księży salezjanów, przygotowujących alumnów 
do pracy misyjnej. Zwiedzimy kościół 

Modlin 
Twierdza w Modlinie to unikatowy zabytek militarnej architektury obronnej. 
Pierwsze bastejowe fortyfikacje powstały wg koncepcji Napoleona w latach 1806-
12. Po 1832 Rosjanie znacznie rozbudowali i zmodernizowali twierdzę, zmieniając 

jej nazwę na Nowogeorgiewsk. Prawie wszystkie obiekty z tego czasu zachowały 
się do dzisiaj. Rosjanie bronili się w twierdzy w czasie I wojny światowej. We 

wrześniu 1939 żołnierze polscy prowadzili obronę przez 15 dni, odpierając ataki 
wojsk hitlerowskich. Dzień po kapitulacji Warszawy dowódca obrony Modlina 
zmuszony był poddać twierdzę.  

 

  



Otaczające twierdzę wewnętrzną obronne koszary, wzniesione w latach 1864-75 

mają 2300 metrów i uważane są za najdłuższy budynek w Europie. Twierdzę 
będziemy zwiedzać ok. 3 godzin z przewodnikiem ( częściowo będziemy poruszać 

się autokarem). Zobaczymy  z zewnątrz obiekty ogólnodostępne w obwodzie 
zewnętrznym o największych walorach historycznych, np. Reduta Napoleona, 
Korona Utracka, Bramy i Prochownie wzdłuż obwodu wewnętrznego, malownicze 

filary mostu przy Bramie Dąbrowskiego, pomnik Obrońców Modlina, Kasyno 
Oficerskie, Brama Ostrołęcka, punkt widokowy na Spichlerz. Będziemy mieli 

możliwość usłyszeć i poznać dwustuletnią burzliwą historię Modlina i niezwykłe 
wydarzenia czy anegdoty związane z Twierdzą. 

  

Przejazd do hotelu nas obiadokolację 

6 sierpnia 2022, sobota – 4 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na ziemię ciechanowską 

Zamek książąt mazowieckich w Ciechanowie 

Przed powstaniem zamku murowanego, na wyspie w rozlewisku rzeki 
funkcjonował gród drewniany datowany na ostatnią dekadę XIII wieku. Jako 

położony na granicy Mazowsza i Prus od początku pełnił bardzo ważną rolę. To na 
nim rozbijały się wyprawy Litwinów i Prusów, którzy najeżdżali na te tereny 
szukając bogatych łupów. Zamek murowany został ufundowany przez księcia 

Siemowita III w połowie XIV wieku. Za panowania Janusza I w XV wieku 
rozpoczęła się przebudowa warowni na rezydencję książęcą. Za kształt zamku 

odpowiedzialny jest ten sam architekt, który wybudował zamek w Trokach i Liwie 
– mistrz Niklos.  
 

  

Ciechanowski zamek miał zabezpieczać szlaki handlowe księstwa, czasowo w 
zamku mieścił się nawet skarbiec książęcy.  W XVI wieku znaczenie zamku 

stopniowo malało. Po śmierci Zygmunta Starego  nadano go królowej Bonie jako 



część wdowiej oprawy. W roku 1646 zatrzymała się w nim Maria Ludwika 

Gonzaga - przyszła żona króla Władysława IV.  W czasie potopu zamek został 
zniszczony przez Szwedów, później częściowo rozebrany przez władze pruskie. 

Po tej rozbiórce stracił wszystkie wewnętrzne zabudowania , pozostały jedynie 
mury obronne i baszty. Po przeprowadzonej po wojnie rewitalizacji zamek 
udostępniony jest do zwiedzania, organizuje się w nim często wydarzenia 
edukacyjne czy rekonstrukcyjne, a także turnieje rycerskie. 

 

 

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie 
Placówka założona została w 1973 r, obecnie jest oddziałem Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie. W skład muzeum wchodzą: willa Krzewnia, w której 
mieszkał i tworzył  Aleksander Świętochowski, pisarz i publicysta , jeden z 

głównych teoretyków pozytywizmu, dworek Aleksandry Bąkowskiej 
współpracownicy pisarza oraz dworek drobnoszlachecki przeniesiony z Mężenina. 

Ekspozycje prezentują wystrój i wyposażenie drobnej szlachty mazowieckiej 
przełomu XIX/XX wieku. Natomiast w domu pisarza znajdują się eksponaty 
poświęcone jego twórczości literackiej i działalności społecznej. 

 

 
            Dworek Aleksandry Bąkowskiej                       Dwór Aleksandra Świętochowskiego 

  

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 



Z inicjatywy gen. Wincentego Krasińskiego w 1811 r. powstało założenie 

rezydencjonalne w Opinogórze. Rezydencja Krasińskich składała się z budynków 
mieszkalnych i reprezentacyjnych, które znajdowały  się na niewielkim wzgórzu, 

natomiast zabudowania gospodarcze położone były u jego podnóża. Wszystkie 
obiekty usytuowane zostały na terenie ponad 22 hektarowego parku, który 
wyznaczał granicę całości zespołu pałacowo - parkowego w Opinogórze. W chwili 

obecnej zespół ten tworzą: Neogotycki Pałacyk, Oficyna Dworska, Dwór, Domek 
z Kolumnami, Domek Ogrodnika, Folwark i Oranżeria. Muzeum Romantyzmu 

powstało  w 1961 roku i zostało poświęcone epoce romantyzmu i rodzinie 
Krasińskich. 
 

  
Oranżeria – centrum kulturalne                                               Neogotycki zameczek ekspozycja 

 Neogotycki zameczek 
Ta perełka polskiego neogotyku była prezentem ślubnym generała Krasińskiego 
dla Zygmunta i Elżbiety (Elizy) z Branickich. Oficjalnie pałacyk przekazano młodej 

parze latem 1843 roku. Dwa lata później, prawdopodobnie na polecenie Elizy, 
rozbudowano zameczek, powiększając go o dwa salony. Pomysł powstania 

budowli wyszedł od Marii Urszuli z Radziwiłłów Krasińskiej, żony generała i matki 
poety. To ona prawdopodobnie pragnęła stworzyć w Opinogórze „Puławy 
Mazowsza”, rezydencję wzorowaną na słynnej siedzibie księżnej Izabeli 

Czartoryskiej. Zwiedzimy  tutaj ekspozycję poświęconą Zygmuntowi 
Krasińskiemu i rodzinie. 

 Dwór Krasińskich 
W 1913 r. stary dwór został prawdopodobnie rozebrany i w ten sposób przestało 

istnieć w Opinogórze miejsce, w którym spędził dzieciństwo i młodość  poeta 
Zygmunt Krasiński, jeden z najsłynniejszych twórców polskiego romantyzmu. W 
2004 r. władze samorządowe województwa mazowieckiego podjęły decyzję o 

odbudowie dworu. Wybrano do realizacji zachowany z 1908 r. nie zrealizowany 
projekt nowego dworu Krasińskich dostosowując wnętrza do potrzeb muzeum. Tu 

również znajduje się ekspozycja muzealna „Malarstwo i rzeźba w epoce 

romantyzmu” którą zwiedzimy. 

 Oficyna 
Oficynę  budowano  w tym samym czasie co Zameczek, tj. w I poł. XIX wieku. 
Być może powstawała ona w oparciu o projekt tego samego architekta. Wskazują 

na to  podobne motywy dekoracyjne obu budowli. W końcu XIX stulecia  oficynę  
zmodernizowano, a na początku XX wieku rozbudowano. Budynek został  

poważnie uszkodzony w czasie  obu wojen. Potem oficynę przebudowano i 
pozbawiono cech stylowych. W roku 1990 zrekonstruowana budowla została 

włączona do kompleksu muzealnego. Na piętrze budynku  znajduje się biblioteka 
muzealna, natomiast parter zajmuje podzielona na dwie części powierzchnia 
ekspozycyjna na ekspozycje czasowe. Zwiedzanie indywidualne w czasie wolnym 



 

  
  Dwór Krasińskich  ekspozycja                                                     Kościół z kaplicą grobową Krasińskich 

 Pomnik Zygmunta Krasińskiego  
W parku, nieopodal Dworu znajduje się jedyny w Polsce pomnik Zygmunta 
Krasińskiego, odsłonięty w 1989, przedstawiający poetę siedzącego w fotelu. 
Autorem rzeźby jest Mieczysław Welter.  

 Kościół z kryptą grobową * 
W miarę dostępności zwiedzimy kościół z kryptą grobową w której pochowany 

jest Zygmunt Krasiński, jego rodzice i dzieci. W kościele znajduje się nagrobek 
Marii z Radziwiłłów Krasińskiej, matki poety, przedstawiający kobietę 

błogosławiącą syna, oraz płaskorzeźby przedstawiające synów poety. Jeśli będzie 
dostępny podczas naszego pobytu na terenie Muzeum. 

 Marmurowa ławeczka 
Na terenie parku znajduje się marmurowa ławeczka wykonana w 1832 r. na 
zamówienie Amelii Załuskiej,  pierwszej muzy Zygmunta Krasińskiego, z 

wykutym napisem „Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła”.  
Prawdopodobnie każdy kto siądzie na tej ławeczce, ten się zakocha. 

 Powozownia 

W 2018 r.  na terenie folwarku Muzeum Romantyzmu w Opinogórze została 

otwarta powozownia. Na ekspozycji zobaczymy  dwanaście odnowionych, 
zabytkowych powozów, z kolekcji Wojciecha Wałachowskiego i SGGW w 
Warszawie. Są to m. in.: powóz „Milord”, kareta „Coupe”, pojazd „vis a vis”, brek 

myśliwski, brek koszowy, bryczka „węgierska”, dwie furki w tym jedna podlaska 
wraz z uprzężą, chomątem, a także dwie pary sań i dwie bryczki. 

 

  

Część wystawy poświęcona jest pamięci Karola Colonna–Czosnowskiego, oficera 

1. Pułku Ułanów Krechowieckich II Korpusu gen. Andersa, a także właściciela 



posiadłości ziemskiej w południowej Anglii, wieloletniego uczestnika 

ekskluzywnych polowań konnych w Wielkiej Brytanii. Wystawa zawdzięcza swoje 
powstanie inicjatywie Stanisława Ledóchowskiego, który ofiarował tutejszemu 

muzeum zespół strojów (dwa rajtroki i dwa fraki jeździeckie) i sprzętu 
jeździeckiego (dwa siodła), pochodzący zarówno z własnych zbiorów, jak i 
posiadanych na mocy testamentu Karola Colonna- Czosnowskiego. Część kolekcji 

stanowią bardzo cenne stroje, szyte w Londynie u najlepszych krawców, 
dostawców angielskiego dworu królewskiego.  

Przejazd do hotelu na obiadokolację 

7 sierpnia 2022, niedziela – 5 dzień 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu jedziemy do Otwocka gdzie zwiedzimy Muzeum 

Wnętrz w pałacu Bielińskich. 

Pałac Bielińskich - Muzeum Wnętrz w Otwocku 

Kazimierz Ludwik Bieliński i Ludwika Maria Morsztynówna (córka poety Jana 
Andrzeja Morsztyna) zbudowali pałac w XVIII wieku z okazji swojego ślubu. 

Zaprojektował go Tylman z Gameren. Położony z dala od miejskiego zgiełku był 
letnią rezydencją małżonków. Wśród gości przyjmowanych w Otwocku Wielkim 

przez państwa Bielińskich byli nie tylko przedstawiciele arystokracji. Bywał tutaj 
także król Jan III Sobieski i August II Mocny. Ostatni z nich spędzał tu czas nie 
tylko ze wzglądu na piękno przyrody. Niewątpliwym magnesem były także uroda 

i mądrość córki Kazimierza, Marianny. Pałac został rozbudowany przez kolejnych 
spadkobierców. 

 

 
 

W 1809 roku po śmierci ostatniego z rodu Bielińskich dobiegł końca okres 
świetności pałacu. W XIX wieku zespół pałacowo-parkowy często zmieniał 
właścicieli. W 1828 roku stał się własnością Jerzego Jana Kurza, a następnie jego 

syna Zygmunta, botanika, pioniera nowoczesnego ogrodnictwa. Pałac jednak już 



wówczas nie był wykorzystywany jako rezydencja mieszkalna z uwagi na 

zniszczenia, jakie dokonały się tu podczas wojen napoleońskich i powstania 
listopadowego.  Pałac stał się wkrótce celem wycieczek krajoznawczych, które 

przybywały tu by podziwiać „romantyczną ruinę”. Życie przeniosło się na folwark, 
gdzie Władysław Jezierski ostatni przedwojenny właściciel mieszkał wraz z 
rodziną. Powojenna historia pałacu rozpoczyna się od generalnego remontu. 

Wymieniono stropy, zadaszono budynek, odbudowano oficyny. Wszystko z myślą 
o centrum kultury, jakim miał stać się pałac. Plan ten nigdy nie został 

zrealizowany. W czasach PRL-u znajdował się tutaj zakład poprawczy dla 
dziewcząt, następnie rezydencja Urzędu Rady Ministrów. W latach 80. XX wieku 
w pałacu był internowany Lech Wałęsa. Do 2004 roku pałacem zarządzały 

kolejno Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

  
 

Obecnie w pałacu Bielińskich znajduje się  Muzeum Wnętrz. Zobaczymy   meble i 
inne elementy wyposażenia salonów od czasów baroku aż do biedermeieru. 

Cenną ekspozycją są  także dawne instrumenty muzyczne oraz pamiątki po 
kompozytorze niepodległości – Ignacym Janie Paderewskim. W pałacowej 
kawiarni zrobimy sobie kawową przerwę przed dalszą podróżą. 

To będzie nasz ostatni punkt programu. Na trasie powrotnej zjemy 

zorganizowany obiad 

Cena ;  
 1300 zł + wstępy 122 zł (płatne dodatkowo w 

autokarze) - zaliczka 390 zł 
 Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 1250 

zł +wstępy 122 zł (płatne dodatkowo w autokarze) 
–zaliczka - 375 zł 

Cena zawiera; 

 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodników terenowych  

 przewodnicy  w obiektach 

 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 4  śniadania, 4  obiadokolacje  

 Obiad w dniu powrotu 

 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 



 Zestaw słuchawkowy 

 Ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  122 zł /os 
 Pułtusk Muzeum Regionalne – 4 zł/os 

 Pułtusk Kolegiata – 2 zł/os 

 Pułtusk gondole – 11 zł/os  

 Wołomin Muzeum Nałkowskich – 5 zł/os 

 Sulejówek Dwór i ogród Józefa Piłsudskiego  – 15 zł/os dworek + ogród 

 Jabłonna pałac i park – 20 zł/os 

 Czerwińsk kościół romański – 5 zł/os 

 Twierdza Modlin – 20 zł/os  

 Twierdza Modlin Muzeum Kampanii Wrześniowej – 6zł/os 

 Ruiny zamku  w Ciechanowcu – 7 zł/os 

 Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie – 7 zł/os 

 Muzeum Romantyzmu Opinogóra – 10 zł/os 

 Pałac w Otwocku -  Muzeum Wnętrz – 10 zł/os 

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


