
 

                     MAZOWSZE  ZACHODNIE 

                   23/24/25/26 sierpnia 2023 

Żyrardów – Brochów (kościół) – Żelazowa Wola Dom Urodzin 
Fryderyka Chopina – Puszcza Kampinoska przejście ścieżką 

dydaktyczną – Centrum Folkloru Polskiego Karolin – Muzeum 
Motoryzacji w Otrębusach – cmentarz Palmiry - Stawiska Dwór-

Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - Radziejowice pałac 
(wystawa prac Chełmońskiego)   

23 sierpnia 2023, środa – 1 dzień 
Wyjazd z Wrocławia o godz. 07:00 z parkingu przy ul. Solidarności. Zatrzymamy 

się na przerwę śniadaniową i drugą kawową 

 Żyrardów – XIX wieczna osada fabryczna 
Dzisiaj to  jedyne miasto w Europie z zachowanym w całości zespołem 
urbanistycznym z przełomu XIX i XX wieku. W 2021 r. władze miejskie skończyły 

przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o rozpoczęciu procedury wpisu 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Początki osady fabrycznej związane są 

z powstaniem w 1830 roku spółki „Karol Scholtz i spółka” której udziałowcami 
byli m.in. bracia Łubieńscy, ówcześni właściciele folwarku Ruda Guzowska , na 
terenie którego wzniesiono pierwsze zabudowania fabryczne. Zaprojektował je 

warszawski  architekt  Jan Jakub Gay.  
 

 
 
Produkcja lnu została zorganizowana wg metod opracowanych przez francuskiego  

inżyniera Filipa de Girarda, wynalazcę mechanicznej maszyny lniarskiej. Od jego 
nazwiska wzięła nazwę powstała osada.  Jednakże zakłady popadły w długi i w 

1857 roku zostały sprzedane  spółce austriackich przemysłowców  Karola 
Dittricha i Karola Hielle.  Rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja zakładów oraz 
równolegle budowa do dziś istniejącej dzielnicy mieszkaniowej.  Był to okres 



prosperity dla Żyrardowa – od końca XIX wieku do wybuchu I wojny światowej  

fabryka  żyrardowska była jednym z największych zakładów Królestwa Polskiego. 
Podczas I wojny światowej Rosjanie wywieźli część maszyn i wysadzili w 

powietrze niektóre obiekty fabryczne.  W 1919 roku zakłady stały się własnością 
państwa polskiego i zaczęła się ich odbudowa. W czasie II wojny światowej  
fabryka i dzielnica mieszkaniowa nie uległy zniszczeniom i Żyrardów ponownie 

stał się stolicą lnu. W latach 90-tych gwałtownie załamała się produkcja a teren 
pofabryczny zaczął popadać w stopniową ruinę. Od całkowitego zniszczenia 

uchronił obiekty pofabryczne proces adaptacji budynków do nowych funkcji np. 
luksusowe apartamenty. W 2012 roku osada fabryczna w Żyrardowie  została 
uznana za pomnik historii jako modelowy przykład zabudowy XIX wiecznego 

ośrodka przemysłowego. 

 Rynek Starego Miasta 
W samym centrum Żyrardowa znajduje się wielki plac. Dziś nosi on imię Jana 
Pawła II, ale kiedyś nazywany był po prostu Rynkiem. Z czterech stron okala go 

kilka budynków. Początkowo Rynek pełnił funkcję placu targowego, na którym 
sprzedawano dosłownie wszystko. Najwięcej ludzi zbierało się na nim w sobotnie 
i niedzielne przedpołudnia . Ale funkcje handlowe to nie jedyne zastosowanie 

tego miejsca. Rynek był też świadkiem wielu wieców i manifestacji, które 
niezadowoleni pracownicy żyrardowskich fabryk organizowali, by przekazać swoje 

postulaty. Jednym z najbardziej znanych żyrardowskich zrywów pracowniczych 
był tzw. strajk szpularek. Powodem do niego była chęć obniżenia części 
pracownikom dniówki. Zarząd fabryki doprowadził do eskalacji nie uginając się 

pod żądaniami pracowników. Spowodowało to masowe niezadowolenie i wybuch 
strajku powszechnego. Strajk szpularek z 1883 roku był największym protestem 

robotniczym w Królestwie Polskim – niestety krwawo stłumionym. 

  
        Dawne przędzalnie dzisiaj lofty                                  Rynek miasta i kościół farny 
 

 Przędzalnie 
Przy rynku znajduje się  wybudowana w 1833 roku Stara Przędzalnia. I choć 
dzisiaj znajduje się w niej nowoczesne centrum handlowe, to w połowie XIX 

wieku była jednym z największych w Europie zespołów produkcyjnych. Obok niej 
znajduje się inny okazały budynek. To wzniesiona w 1914 roku Nowa 

Przędzalnia. W czasie gdy powstawała, była jednym z pierwszych i 
najnowocześniejszych budynków żelbetowych na świecie. Dzisiaj po kapitalnym 
remoncie znajdują się tam nowoczesne Lofty de Girarda. Na tyłach Starej 

Przędzalni jest jeszcze jeden budynek – jest to Pończoszarnia. Wybudowana pod 
koniec XIX wieku była jedną z największych fabryk tego typu w Europie. 

 Magistrat 



Na jednym z narożników Rynku w Żyrardowie znajduje się duży budynek z cegły 

zwieńczony dwiema kopulastymi wieżami. Dziś pełni on funkcję Urzędu Miasta. 
Takie też było jego przeznaczenie od chwili powstania. Z jednym zastrzeżeniem – 

na początku XX wieku na parterze mieścił się sklep sprzedający wyroby 
pochodzące z pobliskiej fabryki, a na drugim piętrze mieszkali urzędnicy 
Magistratu. Od 1975 roku ciekawostką żyrardowskiego Urzędu Miasta są 

znajdujące się na nim kuranty. Codziennie o godzinie 12:00 wygrywają one 
melodię Stanisława Moniuszki „Prząśniczka”. 

 Dom Ludowy 
Tuż obok dawnego Magistratu zobaczymy  modernistyczny budynek, którego 

wygląd znacznie odstaje od otaczającej go zewsząd cegły. Jest to wybudowany 
przez Karola Dittricha juniora Dom Ludowy. Pierwotnym celem „Ludowca” było 
zapewnienie mieszkańcom Żyrardowa uciech kulturalnych. I tak w jego 

wnętrzach na początku XX wieku urządzono  m.in. teatr, który był w stanie 
pomieścić ok. 600 osób. Na jego scenie poza aktorami mieszkańcy Żyrardowa 

mogli usłyszeć również koncerty dwóch działających w Domu Ludowym chórów. 
Jak na tamte czasy była to bardzo ciekawa i pożądana rozrywka. 

 Kościół Farny – Matki Bożej Pocieszenia 
Najbardziej okazała świątynia Żyrardowa to Kościół Matki Bożej Pocieszenia który 
został wybudowany na początku XX wieku z inicjatywy Karola Dittricha i rodziny 

Sobańskich. Był on odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na katolickie 
miejsce kultu, wynikające z ciągle rosnącej liczby pracowników żyrardowskich 

zakładów. Odnowiony neogotycki kościół bardzo ładnie prezentuje się zarówno z 
zewnątrz, jak i wewnątrz. Jednymi z najcenniejszych zabytków znajdujących się 
w tej świątyni, o których usłyszeliśmy są secesyjne witraże. Ich wykonanie wielu 

przypisywało Józefowi Mehofferowi, jednak w rzeczywistości stworzyła je 
Pracownia Witraży Artystycznych. 

 

 
           Osiedle robotników                                      Resursa – centrum kultury dla elit 
 

 Domy Tkaczy – familoki 
Za Kościołem farnym zaczyna się dzielnica, w której mieszkali ludzie pracujący w 
żyrardowskich fabrykach. To właśnie dla nich Karol Dittrich wybudował niewielkie 

kamienice z czerwonej cegły. W zależności od statusu pracownika jego rodzina 
zajmowała odpowiednie wielkościowo mieszkanie. Im większe, tym pracownik 
zajmował wyższe stanowisko. Aby jeszcze ułatwić ten podział, w dzielnicy tkaczy 

powstało kilka rodzajów budynków, a cały ten obszar podzielono na kwartały. 
Dodatkowo każdy z lokatorów miał przyznane pomieszczenie gospodarcze, 

mieszczące się w drewnianych budynkach rozstawionych pomiędzy kamienicami. 
T Życie towarzyskie toczyło się  w przydomowych ogródkach. Dzięki temu załogi 



były bardziej zżyte i chętnie sobie pomagały. W dzielnicy pracowniczej nie 

mieszkali oczywiście kierownicy wyższych szczebli i dyrektorzy. Dla nich 
wybudowano okazałe wille. 

 Resursa  

Resursa była miejscem życia kulturalnego  dla zarządu fabryki. To w niej 

odbywały się wystawne bale czy przedstawienia teatralne, urządzono dobrze 
wyposażoną bibliotekę specjalistyczną połączoną z czytelnią. Obecnie przed 

Resursą znajduje pomnik siedzącego mężczyzny - to Filip de Girard, który był 
znanym francuskim wynalazcą, a po uruchomieniu produkcji w Fabryce Wyrobów 
Lnianych został jej pierwszym dyrektorem technicznym. Gdy powstawała Fabryka 

Wyrobów Lnianych, miasto nosiło nazwę Ruda Guzowska, jednak na cześć 
francuskiego wynalazcy postanowiono ją zmienić. Nie zastanawiano się długo i 

tak po spolszczeniu jego nazwiska powstał Żyrardów. 

 

  
                                               Budynki fabryczne zamienione na galerie i restauracje 

 Wille dyrektorskie 
Na ulicy Armii Krajowej pod koniec XIX wieku wybudowano 7 okazałych 
willi przeznaczonych dla dyrektorów poszczególnych działów. Najbardziej okazałą 
i odmienną w stylu willę posiadał William Haupt. Był on początkowo dyrektorem 

Pończoszarni, a w latach późniejszych całej fabryki. W przeciwieństwie do 
wybudowanych w stylu francuskim willi dyrektorskich, willa Haupta powstała w 

stylu szwajcarskim. Budynki te jako jedne z pierwszych w Żyrardowie zostały w 
pełni skanalizowane. 
 

 
                        Słynna panorama Żyrardowa z Muzeum Mazowsza Zachodniego 



 

 Willa Dittricha 
Willa Dittricha – Karola juniora  prezentuje styl neorenesansowy. Dzisiaj w jej 

pięknych wnętrzach znajduje się Muzeum Mazowsza Zachodniego. Dowiemy się 
w nim, jak kiedyś mieszkali mieszkańcy Żyrardowa, jakie mieli problemy i jakie 

radości. Poza eksponatami użytkowymi zobaczymy też dużą galerię zdjęć, rycin i 
obrazów związanych ze stolicą polskiego lnu. 
 

 

 Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda 
Placówka ta mieści się w dawnych budynkach fabrycznych, co podkreśla jej 
industrialny charakter. Spacerując wśród ponad stuletnich maszyn, można  nie 
tylko je obejrzeć, ale nawet zobaczyć, jak pracują. Pracownicy, którzy je 

obsługują, chętnie też udzielają informacji, jak to wszystko działa. Poza 
maszynami w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie można podziwiać też gotowe 

wyroby fabryczne oraz zobaczyć na dużych zdjęciach, jak fabryka funkcjonowała 
w latach swojej świetności. Charakter ekspozycji sprawia, że jest to jedyna tego 
typu placówka na Mazowszu i jedna z nielicznych w kraju. 

 

 
 

http://www.muzeumzyrardow.pl/


 

  

Przejazd do hotelu na obiadokolację i zakwaterowanie 

24 sierpnia 2023, czwartek – 2 dzień 
Po śniadaniu kierujemy się na zachód  w stronę Puszczy Kampinoskiej 

 Brochów kościół św. Rocha i św. Jana Chrzciciela 
Brochów to niewielka miejscowość położona nad rzeką Bzurą. Najważniejszym jej 

zabytkiem jest  kościół parafialny pod wezwaniem św. Rocha i Jana Chrzciciela. 
Ta gotycko-renesanswa budowla jest jednym z nielicznych zabytków w Polsce, 

które łączą w sobie funkcje sakralne z obronnymi. Świątynia wzniesiona została 
w latach 1551-1561 na polecenie wojskiego warszawskiego - Jana 
Brochowskiego. Budowla ta powstała w miejscu rozebranego dawnego 

drewnianego kościoła. Głównym projektantem nowej świątyni był działający w 
okresie renesansu znany architekt Jan Baptysta (1492-1567) z Wenecji 

(zaprojektował także katedrę w Płocku oraz warszawski Barbakan). 
 

 



     

Zastosował rzadko spotykane na polskich ziemiach rozwiązanie jakim jest 
otoczenie budowli trzema cylindrycznymi wieżami. W XVII wieku miała miejsce 

pierwsza większa przebudowa kościoła. Powstały wtedy m in. potężne mury 
obwodowe oraz fosa. Podczas I wojny światowej kościół został doszczętnie 

spalony. Odbudowany zaraz po wojnie, uległ ponownemu zniszczeniu w czasie 
kolejnej wojny światowej w czasie słynnej Bitwy nad Bzurą, która stoczona 
została w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku. Po wojnie świątynia została 

odbudowana. W kościele św. Rocha brali ślub rodzice Fryderyka, a on sam 
zastał tu ochrzczony. 

 Dom Urodzin Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli 
W 1810 roku w Żelazowej Woli urodził się Fryderyk Chopin. Majątek wówczas 

należał do rodziny Skarbków. Ojciec Fryderyka, Mikołaj Chopin, był guwernerem 
dzieci właścicieli, a Justynę z krzyżanowskich, jego żonę, łączyły ze Skarbkami 

więzy pokrewieństwa. Gdy Fryderyk miał pół roku, rodzina przeniosła się do 
Warszawy ale w późniejszych latach często przyjeżdżał do rodzinnego domu 
zwłaszcza w święta i wakacje. Po raz ostatni gościł w Żelazowej Woli w 1830 

roku, na krótko przed wyjazdem za granicę. 
 

 



Z zabudowań dworku Skarbków przetrwała do naszych czasów tylko lewa oficyna 

– właśnie ta, w której urodził się Fryderyk. W 1928 roku specjalnie powołane 
towarzystwo - Komitet Chopinowski, wykupiło mocno zniszczony budynek i 

rozpoczęto prace remontowe nadając mu dzisiejszy charakter polskiego dworku. 
Inaugurację utworzonego muzeum uniemożliwił wybuch II wojny Światowej. 
Oficjalnie muzeum otwarto dopiero w 1949 roku, w setną  rocznicę śmierci 

Fryderyka Chopina.  

 

Do dnia dzisiejszego nie zachowało się  oryginalne wyposażenie domu Chopinów, 

ale postarano się odtworzyć charakter skromnego dworku z pierwszej połowy XIX 
w., w którym urodził się słynny kompozytor. Meble i całe wyposażenie dawnej 

oficyny zostały odtworzone tak, aby odpowiadać temu, jak prezentowały się na 
początku XIX w., gdy budynek zamieszkiwała stosunkowo uboga rodzina 
Chopinów. 

    

Dworek otoczony jest parkiem utworzonym w latach 1931-37 wg projektu prof. 
Franciszka Krzywdy-Polkowskiego. Ma charakter ogrodu botanicznego z okazami 

rzadkich drzew i krzewów. Malowniczości dodaje mu przepływająca przez park 
Utrata. Zwiedzimy dworek, pospacerujemy po parku, odwiedzimy sklepik 

muzealny, napijemy się kawy. 

 Przejedziemy do miejscowości Granica gdzie spotkamy się z naszą 

przewodniczką która poprowadzi nas na spacer wytyczonym szlakiem i opowie 
historię wielu wydarzeń na terenie Kampinosu,  pokaże interesujące  miejsca, 

usłyszymy liczne ciekawostki przyrodnicze. Trasa jest bardzo łatwa, po równej 
nawierzchni, lasem, w cieniu. Spacer będzie trwał ok. 3 godzin,  dobrze 



będzie widziane wygodne turystyczne obuwie. W trakcie spaceru zrobimy 

przerwę w wyznaczonym miejscu na odpoczynek  

       

Kampinoski Park Narodowy to jeden z najpiękniejszych pod 

względem krajobrazowym terenów w Polsce i jeden z nielicznych na świecie 
parków narodowych przytulonych do współczesnej metropolii. Daje cień 

wyobrażenia, jak przed wiekami wyglądała pradolina Wisły, porośnięta 
nieprzebytą puszczą. Jeszcze kilka stuleci temu polowali tutaj na grubego zwierza 

królowie i książęta, bartnicy podbierali pszczołom miód, a budnicy zajmowali się 
produkcją smoły, węgla drzewnego i potażu. W czasie wojen i powstań Polacy 
toczyli na terenie „Kampinosu” walki z wrogiem i szukali schronienia.  

 

Dzisiaj Kampinoski Park Narodowy zajmuje powierzchnię 38,5 tysięcy hektarów, 

a kolejne 37,7 tys. hektarów to jego strefa ochronna. W krajobrazie Kampinosu 
dominują wydmy i bagna, gdzie rośnie kilkaset gatunków roślin oraz żyją nizinne 

płazy i gady. Gniazduje tam także ok. 160 gatunków ptaków, m.in. żuraw, bocian 
czarny, derkacz, bielik i orlik krzykliwy. Przedstawicielami drapieżników są tutaj 
m.in. kuny, jenoty, lisy, wydry i  reintrodukowane rysie. Wśród dużych ssaków 

najliczniej występują dziki, sarny, a także łosie, które są symbolem parku. 



      

Ścieżka dydaktyczna Skrajem Puszczy którą pójdziemy to  jedna z 
najpopularniejszych tras na terenie parku rozpoczyna się we wsi Granica, jednej 

z najładniej położonych wsi puszczańskich. Ścieżka ma kształt pętli, a jej długość 
to niespełna 4 km. Biegnie ona od parkingu skrajem Olszowieckiego Błota 

Wyjątkowymi atrakcjami w okolicy jest skansen budownictwa kampinoskiego i 
wieża widokowa. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

25 sierpnia 2023, piątek – 3 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na południowy zachód od Warszawy 

 Centrum Folkloru Polskiego- pałac Karolin 
Historia Pałacu Karolin sięga początku XX wieku. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej 
i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi postanowiło zbudować sanatorium 
„dla niezamożnych i nerwowo chorych” na działce podarowanej przez Feliksa 

Bobrowskiego. Do budowy pałacu przystąpiono w 1909 roku przy wsparciu 
Karoliny Bobrowskiej, wdowy po darczyńcy ziemi. Od jej imienia pochodzi nazwa 

Karolin. Budynek, wzniesiony według projektu architekta Czesława 
Domaniewskiego, ukończono i oddano do użytku w 1911 roku. 

 



Z czasem Karolin stał się jednym z droższych ośrodków wypoczynkowo-

leczniczych w Polsce, do którego chętnie przyjeżdżali uciekający od zgiełku 
miasta artyści i literaci. Jeszcze przed II wojną światową w pałacu bywała Mira 

Zimińska wraz ze swoimi przyjaciółmi. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki 
nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi rozwiązano w 1947 roku. W Pałacu Karolin 
miał powstać szpital lub sanatorium dla wysoko postawionych osób w państwie, 

jednak ostatecznie narodził się pomysł, aby przeznaczyć go na siedzibę zespołu 
ludowego, którego powstaniem miał się zająć Tadeusz Sygietyński.  

        

Z końcem 1948 roku do Karolina zaczęła przybywać pierwsza młodzież. Kiedy w 
1949 roku Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” oficjalnie 

rozpoczął działalność, budynek pałacu w całości przekazano na jego użytek. 
Centrum Folkloru Polskiego powstało w pałacu Karolin, legendarnej siedzibie 
zespołu Mazowsze. To właśnie tutaj w 1948 r. rozpoczęła się historia jednego z 

najsłynniejszych ambasadorów polskiej kultury. Miejsca odwiedzone na całym 
świecie przez tę grupę upamiętniają kamienie z nazwami krajów, w których 

Mazowsze koncertowało. 

 



To na początku miał być głównie chór. Tadeusz Sygietyński i Mira Zimińska-

Sygietyńska, twórcy zespołu, przyjmowali zdolną młodzież z okolicznych wiosek, 
a później z całej Polski, w wieku od 13 do 18 lat. Pałac Karolin stał się dla tych 

młodych ludzi, często pozbawionych rodziny przez wojenną zawieruchę, domem, 
szkołą i miejscem pracy. Młodzi artyści spali tu na piętrowych łóżkach, uczyli się i 
zdawali egzaminy maturalne, przygotowywali się do występów i uprawiali m.in. 

ziemniaki i buraki. Historię powstawania zespołu, jego codziennej pracy i 
tworzenia repertuaru opowiada jedna z ekspozycji wystawy którą obejrzymy. 

Historia zespołu Mazowsze i jego twórców to jeden z dwóch głównych wątków 
wystawy w Centrum Folkloru Polskiego. Wątkiem drugim jest opowieść o polskim 
folklorze. 

Kurpie, Mazowsze Wschodnie z Podlasiem i Mazowsze Zachodnie, Wielkopolska i 
Kujawy, Pomorze, Warmia i Mazury, Śląsk i Małopolska – każdy z regionów ma 

swoją salę z precyzyjnie zaaranżowaną opowieścią. Jej elementami są zarówno 
eksponaty (kostiumy koncertowe Mazowsza, w tym także oryginalne stroje 
ludowe zgromadzone podczas etnograficznych poszukiwań, unikalne zdjęcia 

dokumentujące życie na wsi w pierwszej połowie XX wieku, instrumenty ludowe), 

multimedia, jak i sam wystrój poszczególnych sal (np. gigantyczne wycinanki 

kurpiowskie!), łącznie z indywidualnie dobranym dla każdego regionu kolorem 
oświetlenia. 

 
 
Na terenie zielonego kompleksu z pałacem organizowane są wydarzenia 
kulturalne, rodzinne pikniki z zespołem “Mazowsze”, wydarzenia dla 

najmłodszych, wystawy dzieł sztuki, wystawy fotograficzne.  
Zwiedzimy Centrum, poznamy historię powstania zespołu, obejrzymy malowniczą 

wystawę prezentującą folklor polski i poznamy kulisy pracy zespołu. 

 Muzeum Motoryzacji w Otrębusach  
Muzeum posiada kolekcję ponad 300 zabytkowych pojazdów dziś już 
niespotykanych na naszych drogach. Jest to największa placówka tego typu w 



Polsce, początek kolekcji sięga lat 70-tych. Placówka w Otrębusach natomiast 

istnieje od 1995 roku, a w 2001 roku muzeum wpisano w rejestr państwowych 
muzeów. Wśród eksponatów są wyselekcjonowane samochody osobowe, 

ciężarowe, autobusy, samoloty, wózki dziecięce, rowery, motocykle, a także 
sprawne czołgi, które brały udział w filmie ,, Czterech Pancernych i pies''. Obiekt 
posiada również liczną kolekcję rekwizytów m. in. maszyny do pisania, 

gramofony, budki telefoniczne, kufry, walizki, telefony, stacja paliw z lat 20-tych 
liczne pamiątki związane z okresem PRL-u oraz najstarszy samochód JAG z 

1897r.  na naftę. 

  

     

W ekspozycji znajdują się samochody znanych osób kultury i polityki, między 
innymi Zis cabrio Józefa Stalina, Mercedes Lody Halamy, Porsche Maryli Rodowicz 

, samochody rządowe, takie jak Volvo Prezydenta Wałęsy czy Peugeot Wojciecha 
Jaruzelskiego. Znajdziemy tu także pojazdy, które brały udział w wielu 
produkcjach filmowych, polskich i zagranicznych, między innymi  w serialu „Czas 

Honoru”, „Bodo”, filmie „Jan Paweł II” , „Człowiek który został papieżem” ,  
„Katyń” Andrzeja Wajdy i wiele innych. 

 Puszcza Kampinoska – Cmentarz w Palmirach 
Cmentarz w Palmirach jest miejscem pamięci narodowej. Powstał w roku 1948 
roku, na wielkiej polanie, wśród sosnowego lasu na samym skraju puszczy. 
Między 7 i 8 grudnia 1939, a lipcem 1941 funkcjonariusze SS i policji niemieckiej 

rozstrzelali około 1700 obywateli polskich przywiezionych z warszawskich więzień 
i aresztów. W Palmirach zostali zamordowani wybitni przedstawiciele życia 

politycznego, społecznego, kulturalnego i zawodowego. Zginęli tu m.in. działacz 
ludowy marszałek Sejmu Maciej Rataj, działacz PPS Mieczysław Niedziałkowski, 
wiceprezydent Warszawy Jan Pohorski, olimpijczyk Janusz Kusociński, 

profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego i literaci. Egzekucje odbywały się 
także w innych miejscach Puszczy. Ostatnie miały miejsce w 1943 roku. 



  

Zbrodnie, o których świat nigdy nie miał się dowiedzieć wyszły na jaw dzięki 
leśnikom (gajowy Adam Herbański) i miejscowej ludności. Prace ekshumacyjne, 
prowadzone w Palmirach w latach 1945 i 1946 doprowadziły do odkrycia 

masowych grobów ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa. Nad cmentarzem górują 3 
krzyże otoczone jałowcami posiadające zmienione proporcje – ich dłuższe 

ramiona mają symbolizować rozłożone ręce rozstrzeliwanego człowieka. 
Odwiedzimy to smutne miejsce. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

26 sierpnia 2023, sobota – 4 dzień 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu udamy się do kolejnych ciekawych miejsc 

znajdujących się w naszym programie 

 Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w  
Stawisku 

Tereny dzisiejszego Stawiska były własnością teścia Jarosława Iwaszkiewicza –

 Stanisława Wilhelma Lilpopa . Po ślubie córki Anny w 1922 roku, Stanisław 
Lilpop podarował Iwaszkiewiczom tę posiadłość, wówczas o powierzchni 35 
hektarów. Okazałą willę zaprojektował Stanisław Gądzikiewicz (znany z 

renowacji Zamku Królewskiego); jej budowę ukończono w 1928. W tym samym 
roku sprowadziła się tu rodzina Iwaszkiewiczów.  

    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Iwaszkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wilhelm_Lilpop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Iwaszkiewicz_(pisarka)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanis%C5%82aw_G%C4%85dzikiewicz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_Warszawie


Nazwa Stawisko została nadana przez Józefa Iwaszkiewicza mieszkającego i 

tworzącego w nim swoje dzieła do końca życia. W latach 30. Stawisko stało się 
ośrodkiem literacko-artystycznym, w którym często gościli znani twórcy tamtej 

epoki: m.in. Karol Szymanowski, Antoni Słonimski, Jan Lechoń i Julian Tuwim. 
W Stawisku Jarosław Iwaszkiewicz napisał wiele swoich utworów. W okresie II 
wojny i okupacji Stawisko (odizolowane od innych miejscowości) stało się 

schronieniem dla wielu twórców: mieszkali tu m.in. Czesław Miłosz, Krzysztof 
Kamil Baczyński, Leon Schiller, Pola Gojawiczyńska i Witold Lutosławski. 

 

Podczas trwania II wojny światowej po upadku Powstania 
Warszawskiego Stawisko stało się schronieniem wygnańców z Warszawy. Gościli 

tutaj tacy goście jak księżne Czetwertyńska i Lubomirska, Pola 
Gojawiczyńska, Jerzy Waldorff, Czesław Miłosz, Stanisław Dygat i Jan 
Parandowski. Po wojnie w Stawisku gościli przedstawiciele polityki i kultury, m.in. 

królowa belgijska Elżbieta, Artur Rubinstein i Jerzy Putrament, obok działaczy 
partyjnych i państwowych PRL.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Szymanowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_S%C5%82onimski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Lecho%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Tuwim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Iwaszkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_niemiecka_ziem_polskich_(1939%E2%80%931945)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Mi%C5%82osz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kamil_Baczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kamil_Baczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Schiller
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pola_Gojawiczy%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Lutos%C5%82awski
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czetwerty%C5%84scy_herbu_Pogo%C5%84_Ruska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubomirski_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pola_Gojawiczy%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pola_Gojawiczy%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Waldorff
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Mi%C5%82osz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Dygat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Parandowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Parandowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Gabriela_Bawarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Rubinstein
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Putrament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa


Po śmierci Iwaszkiewicza w 1980 Stawisko zgodnie z jego 

zapisem testamentowym przeszło na własność Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Utworzono tam muzeum, chroniące cenne pamiątki po pisarzu i jego żonie, 

rękopisy, książki, obrazy i meble. Wnętrze Stawiska (siedziby Muzeum im. Anny i 
Jarosława Iwaszkiewiczów) zachowało swój pierwotny charakter zamożnego 
domu polskiego ze zbiorami XIX i XX-wiecznego malarstwa i innych dzieł sztuki, z 

meblami, sprzętami oraz przedmiotami tzw. codziennego użytku. W 
nienaruszonym stanie znajduje się gabinet pisarza, biblioteka, sypialnia, pokój 

gościnny, hall wejściowy i klatka schodowa. 

 Miedniewice – Częstochowa Mazowsza 
Miejsce niezwykłe dla wielu katolików. Nazywane Częstochową Mazowsza – 
Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. Jest XVII wiek. 

Dokładnie 1674 rok Jakub Trojańczyk, gospodarz z Miedniewic kupuje na 
odpuście w Studziannej niewielki obrazek (drzeworyt) przedstawiający Świętą 
Rodzinę. Umieszcza go na drewnianym słupie swojej stodoły. Rok później w 

stodole dochodzi do objawień. Wydobywa się z niej dziwny blask. Początkowo 
sądzono, że to pożar. Coraz więcej wiernych odwiedza stodołę Jakuba . Za 

sprawą modlitwy dochodzi do uzdrowień. W 1692 roku rusza budowa klasztoru, 
która trwa dziesięć lat. W 1731 położony zostaje kamień węgielny pod budowę 

istniejącej świątyni.  

  

Świątynię zbudowano według planów architektów Józefa Fontany i Tomasza 

Belottiego. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący wizerunek Świętej 
Rodziny, podtrzymywany przez dwa anioły. Jest on zasłaniany obrazem Matki 

Bożej Częstochowskiej w sukience ze srebrnej blachy. W kościele znajduje się 
sześć ołtarzy bocznych. Na ścianach zawieszono sześć dużych obrazów, których 

treść jest związana z dziejami Sanktuarium. 

  

Wielu zaskakuje kolorystyka wnętrza. Ołtarz, nawy, ambona, ławy. Wszystko w 
czarnym kolorze. Znak żałoby po Powstaniu Styczniowym, który trwa 

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


nieprzerwanie kolejny wiek. Do świątyni przylega klasztor. Mieszkają w nim 

ojcowie franciszkanie sprawujący pieczę nad świątynią. Jest też klasztor Sióstr 
Klarysek. Siostry swoje życie spędzają w klasztornych murach oddając się 

kontemplacji i modlitwie. 

Podczas powrotu do Wrocławia zjemy zorganizowany obiad. Powrót godz. 19:00 

 

CENA 

 1180 zł/os + wstępy 92 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) - zaliczka 354 zł/os 

 Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 1150 
zł/os +wstępy 92 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) –zaliczka - 345 zł 

 

Cena zawiera; 

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

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodnika miejscowego  

 przewodnicy  w obiektach 

 3 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 3  śniadania, 3  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 -  92 zł /os 

1 dzień 

Żyrardów Muzeum Lniarstwa – 7zł/os     

Żyradów Muzeum Mazowsza Zachodniego – 5 zł/os 

2 dzień 

Dom Urodzin Fryderyka Chopina Żelazowa Wola – 20 zł/os 

3 dzień 

Muzeum Palmiry – wstęp bezpłatny 

Karolin Centrum Folkloru Polskiego  – 25 zł/os  



Muzeum Motoryzacji Otrębusy – 20 zł/os 

4 dzień 

Stawiska Muzeum Iwaszkiewiczów – 10 zł/os 

Miedniewice sanktuarium – 5 zł/os 

 

 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen z 2022 roku. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności realizowanych 

punktów programu bez uszczerbku dla całości programu 
 Na skutek dynamicznych zmian cen paliwa Organizator zastrzega sobie 

możliwość niewielkiej dopłaty , rzędu 5-10 zł/os, w dniu wyjazdu 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


