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Oprócz szlaków i ścieżek dydaktycznych na opisywanym terenie znajdują się obiekty, którymi 
warto się zainteresować. Poniżej zostały opisane nieliczne, które powinno się zwiedzić, m.in. muzea 
oraz ciekawe budowle, które nie są ujęte w opisywanych trasach. 

Transatlantycka Radiostacja Nadawcza w Babicach
W 1920 r. w ówczesnym Ministerstwie Poczt i Telegrafów zatwierdzono projekt wybudowania 

państwowej sieci radiotelegraficznej o zasięgu europejskim i międzykontynentalnym. Pod Warsza-
wą miała powstać radiostacja międzykontynentalna. W latach 1922−1923 na terenach między wsią 
Gać na północy a Latchorzewem na południu wybudowano Transatlantycką Radiostację Nadawczą 
zlokalizowana na dawnym poligonie saperskim. Podmokły teren, który otaczał obszar poligonu, 
idealnie tłumił promieniowanie i maskował większość budynków. Ciekawostką jest fakt, że w tym 
samym czasie w szwedzkim mieście Grimeton powstała podobna, do dziś funkcjonująca, radiostacja.

Dla celów radiostacji pod Warszawą sprowadzono najnowsze wówczas urządzenie nadawcze 
Alexandersona. Obok stacji nadawczej wybudowano stację odbiorczą, którą zlokalizowano pod 
Grodziskiem Mazowieckim, jednak ta została oddana do użytku dopiero po II wojnie światowej. 
W latach 30. XX w. zaczęto z inicjatywy ówczesnego ministra poczt i telegrafów Ignacego Boernera 
budowę osiedla pracowniczego Łączność Babice. Od jego nazwiska osiedle to w 1933 r. nazwano 
Boernerowo (dziś osiedle dzielnicy Bemowo). W 1934 r. pobudowano do osiedla linię tramwajową 
o symbolu B, która do dziś funkcjonuje (linia nr 20).

Do 1938 r. radiostacji nadawczej używano tylko i wyłącznie w celach wywiadowczych. Rok przed 
II wojną światową zaczęto nadawać za jej pomocą sygnał Polskiego Radia dla Polonii rozsianej po 

fot. F. Marczewski

Pozostałości po Transatlantyckiej Radiostacji Nadawczej
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całym świecie. Podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. była zaciekle broniona przez Wojsko 
Polskie, zwłaszcza w dniach 22–26 września przez III baon 26. pułku piechoty pod dowództwem 
mjr. Jacka Decowskiego. Radiostacja nadawcza funkcjonowała do 8 września 1939 r., a 27 września 
1939 r. została zdobyta przez niemiecką 19 Dywizję Piechoty. Wróg nie zniszczył instalacji. Podczas 
okupacji do 16 stycznia 1945 r. Niemcy używali jej do utrzymywania łączności ze swoimi okręta-
mi podwodnymi. W momencie zbliżania się frontu do Warszawy Niemcy zdecydowali się wycofać 
z tych terenów i wysadzili całą stację w powietrze. 

Dziś wzdłuż linii masztów poprowadzona jest ścieżka rekreacyjna od ul. Radiowej na terenie 
Warszawy do ul. mjr. Hubala-Dobrzańskiego w Latchorzewie. Wzdłuż tej ścieżki po dziś dzień znaj-
dują się pozostałości po masztach telegraficznych oraz nieliczne już budyneczki, pełniące dawniej 
funkcję wartowni.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów 
w Granicy k. Kampinosu

Na ośrodek utworzony w 1990 r. składa się Skansen Budownictwa Puszczańskiego oraz Muzeum 
Puszczy Kampinoskiej.

Skansen budownictwa puszczańskiego w Granicy
Na przełomie lat 70. i 80. XX w. opracowywano koncepcje utworzenia muzeum skansenowskiego 

Puszczy Kampinoskiej, które miało znajdować się w Lipkowie. Jednak plany zmodyfikowano i w re-
zultacie skansen miano utworzyć w Granicy, wykorzystując już istniejące zaplecze, jakim dyspono-

fot. z arch. Urzędu Gminy Kampinos

Członkowie zespołu „Mazowsze” w strojach łowickich w skansenie
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wała dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego. Były to cztery leśniczówki z 1919 r. zbudowane 
w stylu narodowym z elementami zakopiańskimi. Od 1964 r. w jednej z leśniczówek funkcjonowało 
już Muzeum Przyrodnicze, które w 1990 r. przemianowano na Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny. Po-
zostałe obiekty do dziś są wykorzystywane przez leśników jako biura i mieszkania. Te obiekty miały 
stać się zapleczem gospodarczym dla powstającego skansenu. Pierwotnie skansen miał zajmować 
obszar ok. 110 ha. Plany zostały zaniechane przez brak funduszy i dziś w tym miejscu zgromadzono 
tylko trzy obiekty-zagrody. 

Pierwszą zagrodą jest zagroda Widymajera. Jest to zagroda zamożnego chłopa. Składa się z pięciu 
obiektów. Centralnym obiektem w tej zagrodzie jest dwutraktowy budynek mieszkalny wybudo-
wany na początku XX w., który pierwotnie stał w Szymanówku k. Leszna. Obok stoi kryta strzechą 
drewniana stodoła z Juliopola. Kolejnymi obiektami są drewniany spichlerz oraz drewutnia, które 
zostały zrekonstruowane w oparciu o obiekty z ok. 1910 r. ze wsi Maszna, oraz przeniesiona stamtąd 
obora datowana na 1903 r.

Drugą zagrodą jest zagroda Wiejckiej. Jest to zagroda średniozamożnego chłopa. Składa się 
również z pięciu obiektów. Budynek mieszkalny sprowadzono z pobliskiego Kampinosu. Kon-
strukcja tego budynku jest zrębowa z węgłami łączonymi na tzw. rybi ogon. Dach kryty strze-
chą. Budynek charakteryzuje się nadwieszonym ponad lico ściany szczytem, oszalowanym  
w „jodełkę”. Oborę, jak i stodołę, przeniesiono również z Kampinosu. Czwarty obiekt składający się 
na tę zagrodę przeniesiono aż spod Garwolina. Jest to wybudowany ok. 1880 r. drewniany spichlerz. 
Ostatnim obiektem w tym kompleksie jest zrekonstruowana szopa o konstrukcji szkieletowej i czte-
rospadowym dachu krytym strzechą.

fot. K. Gucman

Skansen warto odwiedzić w każdej porze roku
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Trzecią zagrodą jest zagroda Połcia. Zagrodę tę stanowią dwa obiekty, zaaranżowane na 
ubogie gospodarstwo. Dom mieszkalny pochodzi z Granicy. Został tylko przeniesiony o kilka 
metrów − bliżej pierwotnego skansenu. Po wybudowaniu całego muzeum miał pełnić funkcję 
gospodarczą. Sam dom powstał w 1880 r. Jest konstrukcji zrębowej o dachu naczółkowym, kryty 
strzechą. Obiekt ten wyróżnia się bielonymi ścianami. Kolejnym i ostatnim obiektem w tej zagro-
dzie jest przeniesiona z Kampinosu kryta strzechą obora.

Skansen dostępny jest codziennie do zmierzchu. Wnętrza chat nie są udostępniane zwie-
dzającym.

Muzeum Puszczy Kampinoskiej
W pięknej starej leśniczówce można zapoznać się z fauną i florą Kampinoskiego Parku Narodo-

wego, a od września 2009 r. z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej zwiedzać wystawę 
pt. „Ballada Kampinoska – wrzesień 1939”. Ekspozycja jest prezentacją trudnych dziejów miesz-
kańców i żołnierzy podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. oraz ukazuje rolę lasów kampinoskich 
podczas obrony Warszawy. Druga wystawa poświęcona jest polskim parkom narodowym.

Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00−16.00.

Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie
Mieszczące się w siedzibie dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego Centrum Edukacji istnieje 

od 1998 r. Na miejscu można obejrzeć stałą wystawę pt. „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”. 
Na wystawie są prezentowane walory przyrodnicze parku oraz jest przedstawiona historia Puszczy 

fot. K. Gucman

Muzeum Puszczy Kampinoskiej
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fot. z arch. Urzędu Gminy Kampinos

Plenerowa wystawa poświęcona parkom narodowym

fot. K. Gucman

Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie
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Kampinoskiej od jej początków do dnia dzisiejszego. Oprócz wystawy stałej są organizowane cza-
sowe prezentacje malarskie, filmowe czy historyczne związane z przyrodą. Dla zainteresowanych 
odbywają się koncerty oraz szkolenia. Przy Centrum Edukacji działa biblioteka naukowa.

Obiekt czynny jest w dni robocze w godzinach 7.30−15.30, w soboty oraz niedziele w godzinach 
10.00−16.00.

Zakład dla Niewidomych w Laskach
Pod Warszawą pośród lasów znajduje się założony w 1922 r. Zakład dla Niewidomych w Laskach. 

Został on stworzony i wybudowany przez Matkę Elżbietę Różę Czacką, ks. Władysława Korniłowicza 
i ks. Antoniego Marylskiego. Celem zakładu było wychowanie i kształcenie osób niewidomych i sła-
bowidzących. Dziś Zakład dla Niewidomych w Laskach może pochwalić się wieloma wychowankami 
i absolwentami, którzy radzą sobie w życiu i mogą funkcjonować w świecie osób widzących.

Od początku swego istnienia ośrodek przyciągał ludzi znanych i cenionych. Wśród nich był m.in. ks. Ste-
fan kard. Wyszyński, który pełnił tu posługę w czasie okupacji. Był kapelanem oddziałów AK. To na jego 
ręce wielu partyzantów składało przysięgę na wierność Bogu i Ojczyźnie. Znaczna część ludzi zaangażo-
wanych w działalność Lasek spoczywa na cmentarzu leśnym (przyzakładowym). Warto się tam udać, po-
nieważ znajdują się na nim groby ludzi różnych profesji i poglądów. Centralnym punktem na cmentarzu są 
mogiły trzech założycieli zakładu – Dzieła Lasek. Trzy identyczne skromne groby zawierają szczątki Matki 

Elżbiety Róży Czackiej (w 1981 r. jej ciało zostało 
ekshumowane i przeniesione do warszawskiego 
kościoła pw. św. Marcina), ks. Władysława Kor-
niłowicza i ks. Antoniego Marylskiego.

Pierwszą osobą jest założycielka Zgroma-
dzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzy-
ża – Matka Elżbieta Róża Czacka. W wieku 
22 lat w wyniku wypadku straciła wzrok. Po-
stanowiła od tego momentu służyć ludziom 
z podobnym obciążeniem. Przez następne 
10 lat podróżowała po różnych ośrodkach na 
świecie, pogłębiając swoją wiedzę na temat 
sposobu rehabilitacji i pracy z osobami niewi-
domymi. Założyła zgromadzenie sióstr służą-
ce niewidomym. Po I wojnie światowej dzięki 
swoim staraniom i współpracownikom zało-
żyła placówkę w Laskach. Drugą osobą, któ-
ra leży wśród założycieli, to ks. Władysław 
Korniłowicz będący duchowym ojcem Dzieła 
Lasek, przyjaciel i spowiednik Matki Elżbiety 
Róży Czackiej, natomiast trzecia to ks. Antoni 
Marylski, który kierował budową zakładu.

Cmentarz ten jest bardzo ważnym punktem 
na mapie narodowych nekropolii. Obok wycho-
wanków i pracowników pochowano tutaj wie-fot. K. Gucman

Rzeźba matki Elżbiety Róży Czackiej
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fot. K. Gucman

Grób Franciszka Starowieyskiego

fot. K. Gucman

Kaplica w Laskach
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lu znanych ludzi, m.in.: Teresę Dmochowską 
(1902−1977), ks. infułata Tadeusza Fedorowicza 
(1907−2002), Zygmunta Kubiaka (1929−2004), 
Jana Lechonia (1899−1959), Mariana Brandysa 
(1912−1998), Halinę Mikołajską (1925−1989), 
Aleksandra Małachowskiego (1925−2004) oraz 
Tadeusza Mazowieckiego (1927−2013).

Na terenie Zakładu bardzo cennym zabyt-
kiem jest kaplica pw. Matki Boskiej Anielskiej 
wybudowana w 1925 r. wg projektu Łukasza 
Wolskiego. Pierwowzorem kaplicy była już ist-
niejąca świątynia w Zatorach pod Pułtuskiem. 
Jest to konstrukcja drewniana z kamiennym 
cokołem. Do wykończenia wnętrza kaplicy 
użyto drewna. Wystrój kaplicy jest skromny, 
lecz w porównaniu z czasami przedwojenny-
mi bardzo bogaty, ponieważ ks. Władysław 
Korniłowicz nie pozwalał umieszczać niczego 
prócz tabernakulum. Po prawej stronie od pre-
zbiterium znajduje się korytarzyk z drzwiami 
do celi Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Przy wejściu do kaplicy na frontowej ścianie 
wiszą tablice poświęcone różnym formacjom 
wojskowym, które walczyły na terenie Pusz-
czy Kampinoskiej w czasie II wojny światowej.

W pobliżu Zakładu dla Niewidomych znajduje się wydma zwana Górą Ojca. To tam ks. Włady-
sław Korniłowicz zwany „ojcem” lubił przebywać i to tam miał powstać ośrodek formacyjno-dusz-
pasterski dla młodzieży. Dziś znajduje się tu wieża ppoż. oraz jest to miejsce turystyczne z pięknym 
widokiem na Puszczę Kampinoską.

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej − cierpieć... − 

te słowa widać, gdy wchodzi się na cmentarz w Palmirach. Są to słowa, które zostały wyryte w war-
szawskiej katowni gestapo znajdującej się w al. Szucha. Ich autor pozostaje nieznany, ale praw-
dopodobnie leży w jednym z grobów na palmirskim cmentarzu,. W latach 1939−1941 po porażce 
wrześniowej i powstaniu Generalnej Guberni Niemcy wywozili do okolicznych lasów więźniów, 
by dokonać na nich egzekucji. Warszawiaków wywożono do Palmir najpierw kolejką, a później cię-
żarówkami. Kolej pobudowano tu jeszcze w latach 20. XX w., ponieważ mieściła się tu Wojskowa 
Centralna Składnica Amunicji. Miała ona służyć zaopatrzeniu wojska podczas wojny ze wschodnim 
sąsiadem Polski. Nikt nie brał pod uwagę, że zachodni sąsiad uderzy na Polskę pierwszy.

W 21 masowych mordach przeprowadzonych w Palmirach zginęło ponad 1700 Polaków i Żydów. 
Na samym cmentarzu pochowano więcej osób. Według różnych szacunków od 2115 do 2204 zamor-
dowanych w kilku miejscach martyrologii narodowej − głównie z terenów Puszczy Kampinoskiej.

fot. K. Gucman

Nastrojowe wnętrze kaplicy
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fot. K. Gucman

Cmentarz w Palmirach

fot. K. Gucmanfot. K. Gucman

Nowoczesny budynek muzeum
Otwory w zewnętrznej elewacji 
przypominają miejsca po pociskach    
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Wśród zamordowanych w Palmirach znaleźli się m.in. Maciej Rataj – marszałek Sejmu, Jan Po-
horski – wiceprezydent Warszawy, Janusz Kusociński – olimpijczyk, Mieczysław Niedziałkowski 
– działacz PPS, Dawid Przepiórka – szachista, Henryk Brun – poseł i bł. ks. Zygmunt Sajna. Licz-
bą zamordowanych przedstawicieli elity i inteligencji zbrodnia palmirska może być traktowana na 
równi ze zbrodnią katyńską.

Obok cmentarza 31 marca 2011 r. otwarto nowoczesne, multimedialne muzeum poświęcone eg-
zekucjom na terenie nie tylko Palmir, ale także całej Puszczy Kampinoskiej oraz powojennym eks-
humacjom. Muzeum jest oddziałem Muzeum Warszawy. Budynek muzealny zaprojektował archi-
tekt Szczepan Wroński. Bryła gmachu pasuje do okolicznego kampinoskiego lasu. Ekspozycja, która 
w ciekawy sposób prowadzi nas poprzez losy ofiar, została przygotowana przez kuratorkę Joannę 
Maldis. Aranżację plastyczną przygotowali Marek i Maciej Mikulscy. Ciekawym pomysłem jest po-
kazanie początków puszczańskiej partyzantki, która datuje się na czasy insurekcji kościuszkowskiej, 
i poprzez plansze przedstawiające kolejne powstania stanowi wprowadzenie w klimat patriotyczne-
go patetyzmu i uniesienia.

Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00−15.00

Pilaszków
W Pilaszkowie, parę kilometrów od Ożarowa Mazowieckiego, znajduje się dwór szlachecki. Na 

pierwszy rzut oka nie różni się niczym szczególnym od wielu takich miejsc w okolicy. Warto jednak 
tam pojechać. Dwór odbudowano w latach 80. XX w. ze środków Centralnego Związku Spółdzielni 
Mleczarskich na cele konferencyjne i szkoleniowe. Po przemianach społeczno-gospodarczych w la-
tach 90. XX w. majątek tego wiekowego dworu przekazano kościołowi. Ten założył tutaj ośrodek 
opiekuńczo-leczniczy dla osób starszych.

Historia Pilaszkowa, a zarazem dworu sięga XV w. Wówczas to znajdował się tutaj gródek ry-
cerski. Okoliczne ziemie należały do rodziny Pilaszkowskich aż do XVII w. O wielkości rodu może 
świadczyć fakt, że dwór był wizytowany przez króla Jana III Sobieskiego, a jego właściciele brali 
czynny udział w bitwie pod Chocimiem w 1621 r. Dwór od połowy XVII w., kiedy Pilaszkowscy go 
sprzedali, często zmieniał właścicieli.

Obecny kształt dworku zawdzięczamy jednemu ze znamienitych rodów kupców werońskich – 
Campionich, kiedy to Filip Campioni pod koniec XVIII w. zakupił Pilaszków. Czasy insurekcji ko-
ściuszkowskiej odznaczyły się we dworze bardzo szczególnie, ponieważ 23 kwietnia 1794 r. właśnie 
tutaj Jan Henryk Dąbrowski został mianowany generałem-majorem. W 1803 r. Pilaszków został za-
kupiony przez mjr. Franciszka Ryxa i przez 60 lat pozostał w rękach jego i jego dzieci. 

Ostatnim właścicielem Pilaszkowa przed jego znacjonalizowaniem w 1945 r. był Antoni Marszew-
ski. On wraz z rodziną stworzył tu znaną i cenioną hodowlę krów holenderskich. Jego działalność 
była tak popularna, że do Pilaszkowa przyjeżdżały wycieczki, by podziwiać zwierzęta i otoczenie, 
w którym żyją.

W czasie wojny obronnej 1939 r. Pilaszków został przejęty przez Niemców 12 września 1939 r. 
Jeszcze tego samego wieczoru dwie dywizje Armii „Łódź” pod dowództwem gen. Wiktora Thom-
mée próbowały bez skutku odbić dwór. W czasie powstania warszawskiego Pilaszków był azylem 
dla uciekających więźniów z obozu w Pruszkowie oraz cywili, którzy uciekli z walczącej stolicy.

Po II wojnie światowej majątek znacjonalizowano. Dwór został podzielony na mieszkania dla 
kierownictwa pobliskiego PGR. W latach 60. XX w. budynek został opuszczony i do 1985 r. jeszcze 
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fot. K. Gucman

Dwór w Pilaszkowie

fot. K. Gucman

Ekspozycja w Muzeum Dworu Polskiego
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bardziej niszczał. W 1985 r. majątek objął Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, który chciał 
stworzyć w tym miejscu obiekt dla celów szkoleniowych. Po 1989 r. dwór i okoliczny teren został 
przekazany kościołowi. Na terenie majątku wybudowano w 1998 r. Dom Opiekuńczo-Leczniczy.

Dziś we dworze funkcjonuje Muzeum Dworu Polskiego ukazujące historię nie tylko tego dworu, 
ale również oddające hołd epoce szlacheckiej. Obok działa Muzeum Pojazdów Konnych, którego 
eksponaty pochodzą z różnych epok i zakątków świata. Na uwagę zasługuje wóz taboru cygańskie-
go z portretem Matki Boskiej Częstochowskiej w środku. 

Oba muzea turyści indywidualni mogą zwiedzać w niedziele około godziny 12.00 i 15.00.

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
W 1921 r. rozpoczęto budowę Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej łączącej Sochaczew i Piaski Kró-

lewskie. Budowę pierwszego odcinka do Tułowic zakończono w 1922 r., a rok później kolej dotarła 
do Piasków Królewskich. W 1924 r. wybudowano odgałęzienie do Wyszogrodu. Kolej działała do 
połowy lat 80. XX w. Ostatni pociąg z Sochaczewa wyjechał 30 listopada 1984 r. o godzinie 15:35.

Dziś na pierwszej stacji w Sochaczewie funkcjonuje Muzeum Kolei Wąskotorowej, które jest od-
działem Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Oddział został założony 6 września 1986 r. i pierwot-
nie posiadał w swoich zbiorach jedynie 22 eksponaty. Obecnie zbiory liczą 225 eksponatów. Jednak 
tylko ok. 135 z nich można zobaczyć na ekspozycji. Jest to największy zbiór taboru wąskotorowego 
w Europie

Wśród eksponatów należy wyróżnić parowóz wąskotorowy „Wilno” Px29. W zasobach muze-
alnych w Polsce są dwa tego typu egzemplarze. Jeden z nich służy na linii Sochaczewskiej Kolei 

fot. Z. Lewandowski

Jeden z powozów z Muzeum Pojazdów Konnych
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fot. K. Gucman

Wejście do muzeum

fot. K. Gucman

W zbiorach muzeum znajduje się wiele lokomotyw
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Muzealnej, wożąc turystów do Puszczy Kampinoskiej. Na uwagę zasługuje również salonka gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego oraz tabor służący obsłudze kolejowej, głównie drezyny. Jedna z nich to 
samochód marki Warszawa przystosowany do jazdy po torach. 

W dwóch salach wystawowych można prześledzić historię kolejnictwa w Sochaczewie oraz do-
wiedzieć się, gdzie w Polsce kursowały koleje o prześwicie mniejszym niż 1435 mm.

Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00−15.00. Dodatkową atrakcją w miesią-
cach letnich w środy i soboty jest możliwość odbycia podróży turystycznym pociągiem RETRO z Sochacze-
wa do Wilczy Tułowskich. Pociąg wyjeżdża ok. godziny 10.00. Jadąc z zawrotną prędkością 20 km/h można 
poczuć, jak podróżowano w czasach świetności Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej. Trasa ma długość 18 km 
i prowadzi przez Sochaczew, Chodaków, Plecewice, Brochów, Tułowice do Wilczy Tułowskich.

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą utworzono w 1977 r. Mieści się ono w kla-

sycystycznym budynku ratusza z lat 30. XIX w. na głównym placu miasta − pl. Kościuszki.
Głównym tematem stałej wystawy pt.: „Gdy bój nad Bzurą wrzał….” jest bitwa nad Bzurą i za-

gadnienia związane z dziejami ziemi sochaczewskiej w latach II wojny światowej. Największą gru-
pę eksponatów stanowią broń strzelecka oraz umundurowanie. Przedmioty trafiały do muzeum 
w różny sposób. Przede wszystkim zorganizowano szerokie badania na terenach walk. Broń i inne 
przedmioty były najczęściej ukryte na polu bitwy przez samych żołnierzy, jak i przez okoliczną lud-
ność. Inną drogą, jaką muzeum wzbogacało swoje zbiory, było przekazywanie pamiątek, najczęściej 
rodzinnych, przez byłych żołnierzy i miejscową ludność.

fot. K. Gucman

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
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Na wystawie do najcenniejszych eksponatów należą m.in.: trójnożny ciężki karabin maszynowy 
wz. 30, ckm „Maxim” wz. 1908, armata ppanc. „Basfors” kal. 37 mm z celownikiem, mundur rotmi-
strza 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, płat sztandaru 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, 
karabin przeciwpancerny „Ur” wz. 35 oraz pamiątki po generałach Romanie Abrahamie oraz Sta-
nisławie Grzmocie-Skotnickim. Na wystawie można również zaznajomić się z losami Sochaczewa 
w okresie od 13 do 16 września 1939 r., kiedy to Sochaczew był oblężony przez wojska niemieckie.

Sochaczew i jego mieszkańcy odznaczyli się w czasie wojny heroiczną walką z okupantem w ra-
mach Obwodu AK „Skowronek” oraz Zgrupowania AK „Kampinos”. Świadectwem tego są prezen-
towane na wystawie pamiątki oraz dokumenty.

Muzeum czynne jest we wtorki, czwartki, soboty i niedziele w godzinach 10.00−16.00.

Dom urodzenia Fryderyka Chopina i park w Żelazowej Woli
W odległości ok. 7 km od Sochaczewa i ok. 54 km od centrum Warszawy znajduje się miejscowość 

Żelazowa Wola. Jest to miejsce urodzenia najgenialniejszego kompozytora Fryderyka Chopina. 
Pierwsza wzmianka o Żelazowej Woli pochodzi z 1579 r., gdy wieś była w posiadaniu Piotra i Pawła 

Żelazo. Następnie znalazła się w rękach Paprockich, a potem Łuszczewskich. We wrześniu 1798 r. do-
bra zakupiła rodzina Skarbków, która tutaj się osiedliła. Jako rodzina majętna sprowadziła dla swoich 
dzieci nauczyciela Mikołaja Chopina. Tutaj ojciec Fryderyka spotkał swoją przyszłą żonę Teklę Justynę 
Krzyżanowską. Po ślubie zamieszkali w lewej oficynie dworu Skarbków. Ich syn, Fryderyk, urodził się 
1 marca 1810 r. Rodzina Chopinów nie mieszkała długo w Żelazowej Woli, ponieważ Mikołaj Chopin 
dostał intratną posadę w warszawskim liceum mieszczącym się w nieistniejącym już dziś Pałacu Saskim. 

fot. K. Gucman

Na zewnątrz muzeum można zobaczyć broń artyleryjską i pancerną
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W późniejszych latach Chopinowie kilkakrotnie odwiedzili Skarbków, głównie podczas świąt 
i letnich wakacji. Kompozytor wracał często we wspomnieniach do chwil spędzonych w miejscowo-
ści, w której się urodził. Obraz Chopina pod wierzbą został utrwalony w pomniku stojącym w Ła-
zienkach Królewskich w Warszawie, dziele Wacława Szymanowskiego.

Jak głosi tradycja, podczas wizyt w majątku Skarbków wiele czasu spędzano na muzykowaniu. 
Podobno latem wynoszono instrument do ogrodu, a Fryderyk dawał koncerty pod świerkiem. Poza 
rodziną i przyjaciółmi zapewne przysłuchiwali się tym występom odwiedzający majątek goście 
i przypadkowi słuchacze, mieszkańcy pobliskich wsi.

Rodzina Skarbków posiadała Żelazową Wolę do 1834 r., kiedy to Michał Skarbek popełnił samo-
bójstwo, wcześniej przepisując dobra w do dziś nieznane ręce. Prawdopodobnie był to Franciszek 
Kwiatkowski. W kolejnych latach Żelazowa Wola bardzo często zmieniała właścicieli.

Ważnym momentem dla Żelazowej Woli była wizyta w 1891 r. rosyjskiego kompozytora, pianisty 
i pedagoga Milija A. Bałakiriewa. Ten miłośnik Chopina i jego dzieł rozpoczął proces w warszaw-
skim środowisku muzycznym, który miał na celu przekonanie wpływowych ludzi, aby zajęli się 
pozyskaniem zabytkowego, lecz zrujnowanego domu, w którym urodził się kompozytor, i zorgani-
zowania w nim muzeum. Jednak wykup budynku okazał się niemożliwy, a to za sprawą wysokiej 
ceny, jakiej zażądał właściciel. W 1894 r. Warszawskie Towarzystwo Muzyczne doprowadziło do 
odsłonięcia pierwszego pomnika Fryderyka Chopina na ziemiach polskich.

Dopiero w latach 20. XX w., gdy Polska odzyskała niepodległość, dworek w Żelazowej Woli 
otrzymał status zabytku. Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Domu Chopina i lokalnie działa-
jącemu komitetowi udało się zakupić dworek wraz z przyległym do niego terenem. W 1931 r. prze-

fot. W. Kielichowski – ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina

Dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli
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prowadzono remont zabytkowego budynku, zainicjowano również utworzenie parku, który miał 
być hołdem oddanym Chopinowi. Park powstawał w latach 1932−1939. Autorem koncepcji założenia 
był profesor Franciszek Krzywda-Polkowski

Dziś, kiedy dworek wraz z parkiem zrewitalizowano, można ponownie korzystać z ich uroku 
i zwiedzać oficynę, zwaną dworkiem Chopina. Zwiedzanie rozpoczyna się od pomieszczeń, w któ-
rych zostały umieszczone zdjęcia osób przybyłych na odsłonięcie pomnika w 1894 r. i znamienitych 
gości z lat 20. XX w. oraz w ciekawy sposób zaprezentowane plakaty z koncertów, z których do-
chód był przeznaczony na wykup, a następnie odbudowę Żelazowej Woli. W następnym pokoju są 
przedstawione kolejne etapy remontu budynku. Po historii dworku można się zagłębić w historię 
Chopinów i Skarbków. Najważniejszym punktem w zwiedzaniu dworku jest „Pokój urodzenia Fry-
deryka Chopina”, w którym możemy zapoznać się m.in. z przyczyną rozbieżności w dacie narodzin 
wielkiego kompozytora.

Park można zwiedzać od poniedziałku do niedzieli, a dom urodzenia Fryderyka Chopina od 
wtorku do niedzieli. Godziny uzależnione są od pory roku, zwykle od 9.00 do 17.00 w sezonie zi-
mowym, a w sezonie letnim obiekt jest czynny do godziny 19.00. Na koncerty muzeum zaprasza 
w soboty i niedziele. 

fot. W. Kielichowski – ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina

Multimedialna ekspozycja muzeum


