
                     1.   Zamek książąt mazowieckich w Ciechanowie 

          Murowany zamek wzniesiony w XV w. na polecenie  księcia Janusza I. Do dzisiaj zachowały się 

dwie okrągłe narożne baszty oraz mur zewnętrzny. W basztach urządzono wystawę. Obejrzeć można 

różne rodzaje broni, kusze oraz uzbrojenie ochronne z okresu od XIV do XVIII w., w tym dobrze 

zachowane miecze wydobyte z fosy zamkowej oraz kopię dziecięcej zbroi Zygmunta Augusta. Z 

wyższej baszty roztacza się rozległy widok na miasto i dolinę Łydyni. Na zamku odbywają się turnieje 

rycerskie i koncerty muzyki dawnej. 

 Założenie obronne zbudowane zostało na bagnach, na prawym brzegu rzeki Łydyni. Aby 

zamek zachował stabilność na tak niepewnym gruncie, w bagnistym podłożu zatopiono masę żwiru, 

cegieł i setki dębowych pni i dopiero wówczas rozpoczęto budowę. Masywna, ceglana twierdza ma 

kształt regularnego czworoboku (o bokach 48 x57 metrów).  

Pierwsze zachowane o nim wzmianki pochodzą z 1429 i dotyczą rachunków budowlanych, 

przygotowanych dla księcia przez jego architekta, mistrza o imieniu Niklos. Niespełna pół wieku 

potem warownia uległa poważnym uszkodzeniom, będącym wynikiem pożaru, który w roku 1467 

(1473) strawił całe miasto. Gmach szybko odbudowano, a przy okazji podczas prac renowacyjnych 

powiększono jego przestrzeń użytkową i unowocześniono. 

 Po inkorporacji Mazowsza do Korony w 1526 roku warownię zajęła i urządziła w niej jedną 

ze swych rezydencji wdowa po Zygmuncie I Starym - królowa Bona, która pomieszkiwała tutaj przez 

następne 10 lat. W XVI i XVII stuleciu obiekt powoli tracił swoje znaczenie militarne, w tym czasie 

użytkowano go głównie jako siedzibę lokalnych urzędów i sądu. W 1655 został zdobyty, a później 

zniszczony przez wojska szwedzkie, i chociaż nadal odbywały się w nim posiedzenia sądu i trzymano 

tam miejskie archiwum, przez cały XVII i XVIII wiek jego stan systematycznie się pogarszał. 

Ostatecznie zamek opuszczono u schyłku XVIII stulecia, a w roku 1795 rozebrano ostatnie budynki 

mieszkalne. 

                

  



 

             2.  Muzeum kolei wąskotorowej w Sochaczewie  

Polskie Koleje Państwowe S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego, mając na uwadze ochronę dziedzictwa kolejowego w Polsce, zadecydowały o 

konieczności powołania nowej instytucji kultury, pod nazwą Stacja Muzeum, która jest spadkobiercą 

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Placówka ta posiadała w swoich zbiorach wiele drogocennych i 

unikatowych na skalę europejską eksponatów. 

Wystawa stała: W muzeum możemy zobaczyć kolekcję pokazującą w układzie 

chronologicznym dzieje kolejnictwa na świecie i w Polsce. Ekspozycja poświęcona kolejom w Polsce 

dokładnie przedstawia kolejne okresy związane z powstaniem transportu szynowego i jego 

rozbudową, począwszy od stworzenia pierwszych linii na ziemiach polskich, okupowanych przez 

trzech zaborców. Oprócz tego znajduje się tam eksponaty pamiątkowo- historyczne np. 

umundurowanie i akcesoria, hełm kolejowej straży pożarnej, liczne odznaki, zegarki kolejarskie, 

pamiątkowe medale. Znajduje się tam zbiór modeli taborów, w którego skład wchodzą modele 

parowozów, wagonów pasażerskich i towarowych oraz lokomotyw spalinowych i elektrycznych.   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               3.    Muzeum romantyzmu w Opinogórze 

Muzeum otworzono 20 maja 1961 r. Była to 150 rocznica dekretu Napoleona 

przywracającego Opinogórę Krasińskim. W muzeum możemy zobaczyć pamiątki związane z 

rodziną Krasińskich, a w szczególności Zygmunta Krasińskiego. Gromadzone są tam również 

pamiątki z epoki napoleońskiej. 

Przykładowe eksponaty w muzeum: teczka Napoleona zabrana przez Kozaków 

podczas przeprawy przez Berezynę, portret Zygmunta Krasińskiego malowany przez jego 

żonę Elizę, drzewo genealogiczne rodu Krasińskich, siedem portretów Krasińskich oraz dwie 

empirowe biblioteczki z księgozbiorem francuskim z XVII i XVIII wieku złożonym z dzieł 

literackich, historycznych i filozoficznych. 

                                 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



   4.   Skansen w Sierpcu 

W 1975 roku stworzono w Sierpcu Park Etnograficzny, który początkowo 

funkcjonował jako oddział Muzeum Etnograficznego. Dopiero w 1987 roku doszło do 

zespolenia obu placówek – Muzeum Etnograficznego oraz Parku Etnograficznego – i 

przemianowania ich na Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

Początkowo miały być tam prezentowanych sześć typów wsi: ulicówka, okolnica, 

widlica, wielodrożnica, owalnica i wieś łańcuchowa. Teren skansenu miał się rozciągać po 

obu stronach szosy prowadzącej od Sierpca do Torunia. Po jednej stronie miały powstać trzy 

najbardziej charakterystyczne dla osadnictwa mazowieckiego typy wsi: ulicówka, rzędówka i 

przysiółek drobnoszlachecki. Zaś po drugiej stronie miał powstać sektor z pozostałymi 

wsiami. Jednak z jakiś przyczyn nie doszło do budowy drugiego sektora. 

                 

 

 

                                 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                5.     Najdłuższy w Europie rynek, Pułtusk  

 Rynek w Pułtusku ma aż 400 metrów. Przed Pułtuskiem rozwidla się rzeka Narew, która okala 

jego najstarszą część – stąd miasto dzierży tytuł „Wenecji Mazowsza”. 

Co możemy tam zobaczyć: Jednym z ciekawszych zabytków jest Kolegiata, która pochodzi z 

1499 r. Fundatorem jej był bp Paweł Giżycki. W Bazylice znajduje się piętnaście barokowych ołtarzy 

bocznych. Godnym podziwu jest także ołtarz główny pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. 

Ciekawym elementem wystroju Bazyliki jest ambona z około 1720 r. w kształcie łodzi. Na jej koszu 

znajdują się symbole czterech ewangelistów: lwa – św. Marka, wołu – św. Łukasza, orła – św. Jana, 

zaś aniołek – symbol św. Mateusza – podtrzymuje kartusz z herbem Junosza biskupa Ludwika 

Bartłomieja Załuskiego.   

Kolejnym zabytkiem Pułtuska jest wieża dawnego ratusza gotycko- renesansowa. Biskup 

płocki miał ufundować siedzibę władz miejskich w 1405 r. Dobudowana do ratusza gotycka wieża 

spełniała funkcje zarówno sądowniczo-penitencjarne, jak i obronne. Początkowo sięgała wysokości 15 

m. Zbudowano też nowy ratusz w stylu renesansowym zwieńczony grzebieniastą attyką. 30-metrowa 

już wtedy wieża zyskała kopulasty hełm z latarnią, zamówiono do niej również zegar. Podczas wojen 

w ciągu XVII i XVIII w. ratusz płonął kilkakrotnie. W 1728 r. odbudowany został z funduszu biskupa 

Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego. W tym czasie oprócz władz miejskich kwaterowało tu 

wojsko, mieścił się areszt, a nawet magazyny pułtuskich kupców.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6. Królestwo sztuki secesyjnej w muzeum mazowieckim w Płocku 

 Muzeum Mazowieckie w Płocku to najstarsze polskie muzeum powstałe z inicjatywy 

społecznej w 1821 roku, posiadające zbiory historyczne, numizmatyczne, artystyczne, archeologiczne 

i etnograficzne. 

Ze względu na największą ekspozycję poświęconą sztuce secesji, zwane jest często "muzeum secesji". 

Niezwykle interesująca wystawa mieści się na 4 piętrach i zawiera aranżację wnętrz mieszczańskich, 

sale rzemiosła artystycznego – szkła, ceramiki, metalu, biżuterii - galerię malarstwa i rzeźby okresu 

Młodej Polski oraz medalierstwa z przełomu XIX i XX wieku. 

Wizytówką Muzeum Mazowieckiego w Płocku obok secesji i zbiorów regionalnych jest również 

imponująca kolekcja art déco, która znacznie wzbogaciła się w ciągu ostatnich kilku lat. Pokaźny 

zbiór, liczący kilkaset muzealiów z okresu międzywojennego, tworzą przede wszystkim obiekty 

polskiego pochodzenia uzupełnione realizacjami europejskimi i amerykańskimi. Trzonem kolekcji są 

wysokiej klasy meble, dopełnione wyrobami  rzemiosła artystycznego – szkła, ceramiki, metalu, 

tkaniny oraz stroju z jego akcesoriami. 

    

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          7.     Pałac w Otwocku Wielkim  

 Budowę pałacu rozpoczęto w 1682 r., a zakończono w 1689 r. Pałac w Otwocku Wielkim był 

prawdopodobnie prezentem ślubnym dla Kazimierza Bielińskiego i jego żony Ludwiki Marianny. 

Prawdopodobnie autorem projektu był Tylman z Gameren. Syn Kazimierza Bielińskiego, Franciszek, 

odziedziczył po rodzicach majątek w 1713 roku. Około roku 1757 zdecydował się na remont i zmianę 

pałacu letniego w obiekt całoroczny. Dużą uwagę przyłożono wtedy do zmiany wystroju wnętrz – 

pojawił się piece kaflowe i kominki.  

 Do upadku rezydencji przyczyniły się  wojska niemieckie, które zrabowały i zniszczyły 

wnętrza. Chociaż już po II wojnie światowej podejmowano próby remontu i doprowadzono nawet 

obiekt do takiego stanu, by mógł tu funkcjonować zakład poprawczy dla dziewcząt, trzeba było zrobić 

jeszcze wiele aby znów wyglądał pięknie. Dużo więcej zaczęło się dziać w latach 70. XX wieku, kiedy 

to ówczesny premier Piotr Jaroszewicz osobiście interweniował w sprawie odbudowy pałacu. Od 2004 

roku we wnętrzach Pałacu w Otwocku Wielkim mieści się muzeum, które jest odziałem Muzeum 

Narodowego w Warszawie.   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 8.     Fryderyk Chopin- Żelazowa Wola 

 Wieś Żelazowa Wola położona jest w powiecie sochaczewskim, na skraju Puszczy 

Kampinoskiej, w odległości 54 km od Warszawy. Tu przyszedł na świat Fryderyk Chopin, tu też 

znajduje się muzeum – Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli – miejsce kultu 

polskiego kompozytora. Od przełomu XVIII i XIX stulecia majątek ten należał do rodziny Skarbków. 

Mieszkała w nim hr. Ludwika Skarbkowa wraz z dziećmi – Fryderykiem, Anastazym-Teodorem, 

Michałem, Anną i Kazimierzem. Żelazowa Wola była miejscem, gdzie poznali się rodzice Chopina.  

Po ślubie państwo Chopinowie zamieszkali w oficynie dworskiej i tam 1 marca 1810 roku 

przyszedł na świat Fryderyk Chopin. Dzieciństwo Fryderyka nie było jednak związane z Żelazową 

Wolą, ponieważ już jesienią 1810 roku rodzina Chopinów przeniosła się na stałe do Warszawy. W 

późniejszych latach Chopinowie kilkakrotnie odwiedzali Skarbków, głównie podczas świąt i letnich 

wakacji.  

Dzięki zaangażowaniu niewielkiej grupy entuzjastów i  wsparciu ze strony społeczeństwa, 

wkrótce udało się zgromadzić kolekcję zabytkowych przedmiotów pochodzących z początku XIX w. 

Wśród pierwszych eksponatów powstającej nowej ekspozycji znalazł się gipsowy odlew maski 

pośmiertnej Fryderyka Chopina – dar Kazimierza Hugo-Badera. 

             

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      9. Dworek ,,Milusin” w Sulejówku- siedziba Józefa Piłsudskiego 

  

Aleksandra Szczerbińska, przyszła żona Józefa Piłsudskiego, 31 stycznia 1921 r. 

zakupiła w Sulejówku od Konstantego Skorupki, pracownika kolei, działkę. 

Piętrowy Drewniak stał się pierwszym własnym domem rodziny Piłsudskich 

(Aleksandra Szczerbińska i Józef Piłsudski). Do nowego domu wprowadzili się w 1923 r. W 

Sulejówku Piłsudscy mieszkali do 1926 r. Później przeprowadzili się do Belwederu. Milusin 

pozostał jednak miejscem do którego przyjeżdżali aby wypocząć w wolne od pracy dni, 

organizowali tu również uroczystości rodzinne. Marszałek po raz ostatni odwiedził swój dom 

w Sulejówku 15 kwietnia 1935 r. Po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. dworek Milusin 

urósł do rangi symbolu. 

10 listopada 2008 r. Minister kultury i dziedzictwa narodowego i Fundacja Rodziny 

Józefa Piłsudskiego wspólnie powołali do życia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Dworek Milusin wraz z zachowanym w niemal nienaruszonym kształcie ogrodem jest dzisiaj 

jednym z najważniejszych miejsc związanych z Marszałkiem Józefem Piłsudskim.  

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


