
Mo ni ka Cie pie la1

Pa weł Ró życ ki1

Hi sto rycz ne, kul tu ro we i przy rod ni cze uwa run ko wa nia

wy zna cze nia rowerowego szla ku turystycznego

na przy kła dzie ob sza ru zlew ni rze ki Za goż dżon ki

Abs trakt

Na ob sza rach o sto sun ko wo sła bo roz wi nię tym ru chu tu ry stycz -
nym po ja wia nie się no wych szla ków lub pro duk tów tu ry stycz nych
jest szan są na wzrost za in te re so wa nia re gio nem. Jed nym z ta kich
miejsc jest ob szar zlew ni rze ki Za goż dżon ki le żą cej w re jo nie Ko zie -
nic. Cza sa mi po zor nie ma ło atrak cyj ne miej sca dzię ki od po wied niej
pro mo cji mo gą stać się przed mio tem za in te re so wa nia nie tyl ko ko ne -
se rów. Roz sia ne na te re nie zlew ni ka plicz ki, po ło żo ne w pięk nym
kra jo bra zie stały się pod sta wą wy ty cze nia nowego szla ku rowerowego. 

Opra co wa nie obej mu je hi sto rycz ne, kul tu ro we i przy rod ni cze
uwa run ko wa nia wy zna cze nia tego szlaku w zlew ni Za goż dżon ki.

Naj więk szym wa lo rem przyrodniczym zlewni jest Puszcza
Kozienicka a kulturowym obiekty historyczne, miejsca pamięci oraz
liczne kapliczki.

1 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-776 War sza wa.
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Po ło że nie geo gra ficz ne i wa run ki na tu ral ne ob sza ru zlew ni

Zlew nia Za goż dżon ki, we dług po dzia łu J. Kon drac kie go (2001)
le ży w ob rę bie ma kro re gio nów Ni zi ny Środ ko wo ma zo wiec kiej
i Wznie sień Po łu dnio wo ma zo wiec kich oraz me zo re gio nów Do li ny
Środ ko wej Wi sły, Rów ni ny Ko zie nic kiej i Rów ni ny Ra dom skiej. Ni zi -
na Środ ko wo ma zo wiec ka to wiel kie, ko tli no wa te ob ni że nie cha rak te -
ry zu ją ce się zbie giem do lin Wi sły, Na rwi, Bu gu, Pi li cy i Bzu ry. W ob -
rę bie Ni zi ny Środ ko wo ma zo wiec kiej wy róż nio no 9 me zo re gio nów.
Ob szar zlew ni le ży w dwóch spo śród nich: Do li na Środ ko wej Wi sły to
od ci nek do li ny rze ki cią gną cy się od  Pu ław do War sza wy. Obej mu je
łąkową terasę zalewową oraz  wyż szą wy dmo wą terasę piasz czy stą. Sze -
ro kość do li ny wy no si oko ło 10 km. Rów ni na Ko zie nic ka to czę ścio wo
piasz czy sta rów ni na de nu da cyj na po mię dzy Do li ną Środ ko wej Wi sły
a dol nym bie giem Pi li cy, prze cię ta do li ną Ra dom ki. Kra jo braz uroz -
ma ica ją wa ły wy dmo we oraz po zo sta ło ści Pusz czy Ko zie nic kiej.

Sto sun ki wod ne

Opi sy wa ny ob szar do ty czy zlew ni rze ki Za goż dżon ki, le we go 
do pły wu Wi sły. Uj ście rze ki znaj du je się na pół noc od Ko zie nic.
Zlew nia obej mu je frag ment do li ny Wi sły na od cin ku od uj ścia Za -
goż dżon ki do Pu ław. Jest to od ci nek Wi sły naj sła biej zba da ny. Wy -
stę pu ją tu licz ne śla dy pa le ome an drów, czy li daw nych ko ryt Wi sły.
Jed nym z nich jest ślad ko ry ta rze ki, czyn ne go od X do XV wie ku,
w po bli żu osa dy Sie cie chów. Osa da ta znaj do wa ła się wów czas nie da -
le ko prze pra wy i by ła sie dzi bą Kasz te la nii. Po wo dzie w XIV i XV wie -
ku, za re je stro wa ne w miej sco wych kro ni kach, znisz czy ły oko licz ne
wio ski, a kasz te la nia zo sta ła prze nie sio na do Stę ży cy na prze ciw le -
głym brze gu Wi sły. Sta re ma py wska zu ją, że w XVIII wie ku utrwa lił
się układ rze ki o cha rak te rze roz to ko wym (Star kel, 2001). Był on spo -
wo do wa ny znisz cze niem, na sku tek re wo lu cji prze my sło wej, drob -
nych zbior ni ków re ten cyj nych w zlew ni Wi sły. Na stą pił wzrost wez -
brań i bi lans do dat ni alu wiów, czy li więk sza do sta wa osa dów z te re nu
zlew ni niż zdol ność ich od pro wa dze nia, w efek cie ich aku mu la cja
w dnach do lin i zmia na ukła du ko ryt z me an dro wych na roz to ko we
(My ciel ska -Do wgia łło i in., 2001). Rze ka Za goż dżon ka z do pły wa mi
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Mi ren ką, Czar ną i Brzeź nicz ką, wpa da ją ca do Wi sły w Świer żach
Gór nych, to le wy do pływ Wi sły o dłu go ści oko ło 42 km. Wy pły wa
oko ło 8 km na po łu dnie od Pio nek, z Ja god ne go Sta wu w He le no wie.
Pły nie z po łu dnio we go -z ach odu na pół noc ny- wschód, prze pły wa
przez Pion ki i Ko zie ni ce. Rze ka zo sta ła na zwa na na cześć sta re go ro -
du Za goż dżo nów; jesz cze w la tach dwu dzie stych XX wie ku zwa no ją
naj czę ściej Ko ziel nicz ką. Już w śre dnio wie czu by ła wy ko rzy sty wa na
ja ko źró dło ener gii, czy li si ła na pę do wa licz nych mły nów i tar ta ków
(Tra czyk, 1995, Bo rycz ko, 1999).

Hi sto ria Pusz czy Ko zie nic kiej i jej miesz kań ców

Oma wia ny w pra cy ob szar znajduje się na te re nie ogrom ne go kom -
plek su le śne go Pusz czy Ra dom skiej. W po cząt kach śre dnio wie cza Pusz -
cza sta no wi ła gra ni cę mię dzy ple mio na mi Ma zow sza i Ma ło pol ski.
Wpły wy ma zo wiec kie się ga ły aż za Ra dom kę. Na gra ni cy po wsta ły gro -
dy bę dą ce za ląż ka mi przy szłych miast. Te ren Pusz czy był bar dzo sła bo
za lud nio ny, osie dla no się je dy nie na po la nach śród le śnych, po wsta ją -
cych w wy ni ku kar czo wa nia i wy pa la nia drzew, gdzie two rzo no po la
upraw ne. Miesz kań cy zaj mo wa li się upra wą ro li, ho dow lą zwie rząt,
bart nic twem, my śli stwem, ry bo łów stwem i rze mio słem. Z za wo dów rze -
mieśl ni czych naj bar dziej roz po wszech nio ne by ło ple cion kar stwo: wi kli -
no we, ły ko we, sło mia ne i ko rze nio we. Wy ra bia no ko sze, obu wie, ka pe -
lu sze, becz ki, ule itp. Dru gim po pu lar nym rze mio słem by ło garn car -
stwo. Wy ra bia no na czy nia co dzien ne go użyt ku. Pusz cza Ko zie nic ka po -
wsta ła na po cząt ku XVII wie ku, kie dy z dóbr kró lew skich utwo rzo no
tzw. eko no mię kró lew ską z sie dzi bą ad mi ni stra cyj ną w Ko zie ni cach. Od
po wsta nia na szej pań stwo wo ści do koń ca ist nie nia pierwszej Rze czy po -
spo li tej pusz cza by ła wła sno ścią kró lew ską. Ogrom ne la sy do star cza ły
drew na, zwie rzy ny, mio du, wo sku, smo ły, dzieg ciu i wę gla nu po ta so we -
go, czy li po ta żu. Do mi no wa ło ło wiec two i bart nic two. Zwie rzo stan
pusz czy był nie zwy kle bo ga ty. Na roz wój ło wiec twa wpły nę ło do god ne
po ło że nie te re nów przy uczęsz cza nym szla ku łą czą cym Kra ków z Wil -
nem. Trakt ten zwa no "Dro gą Kró lew ską". Te ren Pusz czy i Je dl nię
szcze gól nie upodo bał so bie król Wła dy sław Ja gieł ło. Pod czas po wro tów
z Li twy, gdzie spę dzał zi my, miał w zwy cza ju za trzy my wać się w dwor -
ku mo drze wio wym w Je dl ni (Tra czyk, 1995). W two rze niu hi sto rii ana -
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li zo wa ne go ob sza ru swój udział za zna czy li kró lo wie: Ka zi mierz Wiel ki,
Wła dy sław Ja gieł ło, Ka zi mierz Ja giel loń czyk, Zyg munt Sta ry, Zyg munt
Au gust i Sta ni sław Au gust Po nia tow ski.

Naj bar dziej zna nym ob sza rem prze my sło wym w zlew ni Za goż -
dżon ki są Pion ki wraz z oko licz ny mi gmi na mi. Pion ki są mia stem po -
wsta łym w okresie międzywojennym w wy ni ku re ali za cji pro gra mu
Cen tral ne go Okrę gu Prze my sło we go. Zlo ka li zo wa ny w mie ście prze -
mysł, głów nie zbro je nio wy i che micz ny, sta no wił pod sta wę in ten syw -
ne go roz wo ju mia sta. W 1921 ro ku z ini cja ty wy gen. Ka zi mie rza Sosn -
kow skie go zo stał opra co wa ny plan zbu do wa nia pań stwo we go prze my -
słu zbro je nio we go. W ro ku tym Mi ni ster stwo Spraw Woj sko wych w po -
ro zu mie niu z Mi ni ster stwem Prze my słu i Han dlu pod ję ło de cy zję bu -
do wy Wy twór ni Pro chu i Ma te ria łów Kru szą cych. Wy twór nię zlo ka li -
zo wa no w cen trum Pusz czy Ko zie nic kiej, we wsi Za goż dżon. W ro ku
1932 ze wzglę dów ko mer cyj nych zmie nio no na zwę na Pion ki (Tra czyk,
1995). W cza sie II woj ny świa to wej te re ny te by ły ob sza rem walk i ak -
cji dy wer syj nych od dzia łów AK. Po se rii na pa dów na nie miec kie po cią -
gi to wa ro we, prze wo żą ce żyw ność, odzież, obu wie i in ne to wa ry za opa -
trze nia woj sko we go na front wschod ni, Niem cy za in te re so wa li się Gar -
bat ką. Wzmo żo na in wi gi la cja ob sza ru do pro wa dzi ła w lip cu 1942 ro ku
do pa cy fi ka cji Gar bat ki. Zgi nę ło wów czas lub zo sta ło wy wie zio nych do
obo zów oko ło 1000 osób. Gar bat ka, ja ko sie dzi ba ob wo du AK, prze sta -
ła ist nieć. Pa cy fi ka cje wio sek w oko li cach Ko zie nic i Pio nek po wta rza -
ły się. Niem cy nę ka ni przez od dzia ły par ty zanc kie mści li się na lud no -
ści cy wil nej. Prze pro wa dza li pu blicz ne eg ze ku cje, wy wo zi li miesz kań -
ców do obo zów kon cen tra cyj nych. Żoł nie rze AK nie re zy gno wa li z wal -
ki. W kwiet niu 1944 ro ku sto czy li bo ha ter ską bi twę z prze wa ża ją cy mi
si ła mi wro ga w oko li cy Mo lend. Bi twa ta za ha mo wa ła dal szą pa cy fi ka -
cję oko licz nych wsi. By ła to naj więk sza z par ty zanc kich bi tew sto czo -
nych w ob wo dzie ko zie nic kim (Tra czyk, 1995).

Atrak cyj ność tu ry stycz na re gio nu

Wa lo ry przy rod ni cze

Naj waż niej szym wa lo rem przy rod ni czym oma wia ne go ob sza ru
są la sy Pusz czy Ko zie nic kiej. W ce lu za cho wa nia ich na tu ral ne go
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drze wo sta nu oraz lo kal ne go kra jo bra zu przy rod ni czo -g eogr afic zn ego
utwo rzo no w 1983 ro ku Ko zie nic ki Park Kra jo bra zo wy. Park obej mu -
je 26 233,83 ha naj cen niej szych ob sza rów le śnych o cha rak te rze na tu -
ral nym, a otu li na Par ku o po wierzch ni 36 009,62 ha to ob sza ry le śne
i po lne wo kół Par ku. Po ło że nie Pusz czy Ko zie nic kiej w wi dłach pra -
do lin rzek Ra dom ki i Za goż dżon ki wpły nę ło na du żą róż no rod ność
form ukształ to wa nia te re nu oraz bo gac two świa ta ro ślin i zwie rząt.
Naj cen niej sze i na tu ral ne eko sys te my le śne, czę sto z 300-let ni mi
drze wo sta na mi, zo sta ły ob ję te ochro ną ja ko re zer wa ty przy ro dy. Na -
le żą do nich:

Źró dło Kró lew skie (3,5 km od szo sy Ra dom -K ozi en ice) - na zwa
re zer wa tu po cho dzi od lo kal nej na zwy źró dła, z któ re go we dług miej -
sco wych prze ka zów pił wo dę król Wła dy sław Ja gieł ło. Re zer wat jest
po ło żo ny na te ra sie za le wo wej rze ki Za goż dżon ki. Ochro ną są ob ję te
la sy li ścia ste i mie sza ne z dę bem szy puł ko wym oraz ol szą czar ną, po -
ło żo ne wo kół źró deł o du żej wy daj no ści. Wy stę pu je tu 201 ga tun ków
ro ślin, z któ rych wie le ob ję to ochro ną ści słą. Na le żą do nich: waw rzy -
nek wil cze ły ko, bluszcz po spo li ty, skrzyp ol brzy mi, wi dłak ja łow co -
wa ty oraz li lia zło to głów.

Krę piec (w po bli żu Gar bat ki - Let ni sko) - ochro ną ob ję ty jest
uroz ma ico ny kra jo bra zo wo frag ment Pusz czy z wy so ki mi skar pa mi
nad po to ka mi Krę piec i Kry pian ka oraz sta ry drze wo stan, w skład
któ re go wcho dzą 200 i 300-let nie dę by, 100-let nie klo ny i 160-let nie
so sny i ja wo ry.

Brzeź nicz ka (nad rze ką Za goż dżon ką, mię dzy Ko zie ni ca mi
i Pion ka mi) - re zer wat zo stał utwo rzo ny dla za cho wa nia pięk nych
drze wo sta nów dę bo wo -s osn owych oraz mo drze wio wych. Ro śli ny
chro nio ne re pre zen tu ją tu stor czy ki: bu ła wik czer wo ny i stor czyk pla -
mi sty.

Za goż dżon (w środ ku la su, nie da le ko wsi Au gu stów) - naj star szy
re zer wat na te re nie Pusz czy. Chro nio ne są tu zbio ro wi ska le śne ty po -
we dla Pusz czy Ko zie nic kiej: bo ry jo dło we, grą dy i bór mie sza ny, wil -
got ny. Na te re nie re zer wa tu znaj du je się 350-let ni dąb szy puł ko wy
„Zyg munt Au gust“, bę dą cy po mni kiem przy ro dy. 

Pon ty oraz Pon ty Dę by (w środ ko wej czę ści Pusz czy, na pół noc
od Je dl ni) - re zer wa ty utwo rzo ne dla ochro ny na tu ral nych drze wo sta -
nów jo dły i dę bu. Na te re nie re zer wa tów gniaz du je oko ło 70 ga tun -
ków pta ków. Są to mię dzy in ny mi dzię cioł czar ny, ja strząb i zię ba. 
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Le ni wa (tuż obok re zer wa tu Pon ty) - re zer wat utwo rzo ny dla
ochro ny nad rzecz nych łę gów je sio no wo -o lsz owych oraz na tu ral ne go
kra jo bra zu rze ki Le ni wej.

Za ła ma nek (5 km od Pio nek, przy szo sie Ko zie ni ce - Ra dom) -
je den z naj bar dziej zróż ni co wa nych re zer wa tów Pusz czy. Do mi nu ją
tu drze wo sta ny ol szo we, jo dło we, świer ko we, so sno we z do miesz ka
dę bu szy puł ko we go, je sio nu wy nio słe go, wią zów, ja wo ru, brzo zy i osi -
ki, two rząc uni ka to we zbio ro wi ska le śne, nie wy stę pu ją ce w Pusz czy
Ko zie nic kiej po za re zer wa tem. Ro ślin ność ziel na re zer wa tu jest bar -
dzo bo ga ta. Wy stę pu ją tu: czo snek niedź wie dzi, gwiazd ni ca ga jo wa,
za wi lec żół ty, or lik po spo li ty i wie le in nych. W re zer wa cie gniaz du ją
rzad kie ga tun ki pta ków: or lik krzy kli wy, trzmie lo jad, kro gu lec, słon -
ka i bro dziec sa mot ny.

Pion ki (w po bli żu mia sta Pion ki) - re zer wat utwo rzo ny dla
ochro ny drze wo sta nów gra bo wo -s osn ow o- jod ło wo -d ębowych. Znaj -
du ją się tu tak że tor fo wi ska ni skie i wy so kie.

Ci szek (po mię dzy Je dl nią a Ja strzę bią) - ochro ną ob ję te są na tu -
ral ne drze wo sta ny jo dło we i dę bo we.

Okól ny Ług (ko ło wsi An to nów ka, na za chód od Po licz nej) - zo -
stał utwo rzo ny dla za cho wa nia sie dlisk o cha rak te rze tor fo wi ska przej -
ścio we go i wy so kie go. Sta no wi bez le śny te ren z ty po wą ro ślin no ścią
tor fo wą, ta ką jak ro sicz ka, żu ra wi na błot na, ba gno zwy czaj ne oraz licz -
ne ga tun ki tu rzyc. W re zer wa cie gniaz du je żu raw, ry cyk, krwa wo -
dziub, bąk, bą czek, cy ran ka oraz bo cian czar ny. Re zer wat Okól ny Ług
to je dy ne śro do wi sko ba gien no -to rf owe w do rze czu Za goż dżon ki za -
sie dlo ne przez żół wia błot ne go. Wa run kiem eg zy sten cji żół wia jest
czy sta wo da. Do star cza ją jej na te re nie re zer wa tu licz ne wy wie rzy ska.

Miod ne (ko ło wsi Pod gó ra, na za chód od Zwo le nia) - na zwa re -
zer wa tu wią że się z roz wi nię tym na tym te re nie bart nic twem. Re zer -
wat utwo rzo no w ce lu ochro ny uni kal nej ostoi bu ka.

Łu gi He le now skie (na pół noc od re zer wa tu Miod ne) - naj więk sze
ba gna w Pusz czy Ko zie nic kiej (ług to lu do wa na zwa ba gna). Ob szar
cie ka wy pod wzglę dem kra jo bra zo wym, two rzy typ kra jo bra zu przy -
po mi na ją cy tun drę. Na te re nie re zer wa tu moż na spo tkać dzi ki, li sy,
a cza sem ło sie.

Je dl nia (w po bli żu miej sco wo ści Je dl nia - Let ni sko) - ochro ną
ob ję to 100-200 let nie na tu ral ne drze wo sta ny so sny zwy czaj nej i dę bu
z do miesz ką brzo zy, jo dły i gra bu.
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Guść (po ło żo ny w pół noc nej czę ści Pusz czy) - utwo rzo ny dla za -
cho wa nia kra jo bra zów bo rów świe żych na lo kal nych wy dmach i bo -
rów mie sza nych wil got nych.

Na te re nie Ko zie nic kie go Par ku Kra jo bra zo we go i w ob rę bie je -
go otu li ny ochro ną po mni ko wą ob ję to 263 obiek ty. Są to drze wa ro -
sną ce po je dyn czo i w gru pach, jed na ale ja li po wo -kas zt an owa,
1 krzew, dwa gła zy na rzu to we oraz 3 sta no wi ska blusz czu zwy czaj ne -
go. Znaj du je się tu 106 użyt ków eko lo gicz nych o łącz nej po wierzch ni
335,28 ha, na któ re skła da ją się śród le śne ba gna, oczka wod ne i tor fo -
wi ska. Ce lom edu ka cyj nym słu ży Izba Dy dak tycz no -M uz ea lna Pusz -
czy Ko zie nic kiej z ogro dem bo ta nicz nym w Au gu sto wie oraz licz ne
ścież ki dy dak tycz ne wy zna czo ne za rów no w ob rę bie re zer wa tów przy -
ro dy, jak i sa me go Par ku i je go otu li ny (http://ko zie nic kipk.com).
Jed nym z waż nych wa lo rów przy rod ni czych oma wia ne go ob sza ru jest
czy ste po wie trze. W opra co wa niu "O sta nie śro do wi ska na tu ral ne go
w po wie cie ko zie nic kim za 2004" In spek cji Ochro ny Śro do wi ska czy -
ta my, że ob szar ten za li cza się do kla sy A ja ko ści po wie trza, a więc ni -
gdzie w wy mie nio nym re gio nie nie za no to wa no prze kro cze nia do -
pusz czal ne go po zio mu sub stan cji szko dli wych w po wie trzu.

Wa lo ry kul tu ro we

Naj więk szą uwa gę tu ry sty od wie dza ją ce go oma wia ny ob szar
zwró cą obiek ty hi sto rycz ne oraz miej sca pa mię ci w miej sco wo -
ściach Au gu stów, Bą ko wiec, Brzó za, Brzu stów, Czar no las, Gar bat -
ka Let ni sko, Gró dek, Je dl nia Ko ściel na, Je dl nia Let ni sko, Ko zie ni -
ce, La ski, Mo len dy, Opac two, Pion ki, Po licz na, Sie cie chów, Zwo -
leń, Żyt ko wi ce.

Au gu stów - wieś za ło żo na przez Kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia -
tow skie go w 1777 ro ku na miej scu daw nej osa dy le śnej Pół bór. Znaj -
du je się tu Izba Dy dak tycz no -M uz ea lna Pusz czy Ko zie nic kiej, miesz -
czą ca się w po cho dzą cej z 1905 ro ku le śni czów ce. Obok le śni czów ki
moż na po dzi wiać 220-let ni dąb szy puł ko wy oraz sta rą li pę z czyn ną
bar cią. Za wsią znaj du je się cmen tarz wo jen ny z cza sów I woj ny świa -
to wej oraz za cho wa ne oko py.

Bą ko wiec - wieś po ło żo na w po bli żu li nii ko le jo wej do Ko zie nic,
miej sce walk o twier dzę dę bliń ską w cza sie I woj ny świa to wej. 
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Brzó za - sta ra wieś pusz czań ska o hi sto rycz nych ko rze niach się -
ga ją cych neo li tu. Tu ry sta po wi nien zwró cić tu uwa gę na ko ściół pa ra -
fial ny p.w. Św. Bar tło mie ja. Ko ściół zo stał ufun do wa ny przez ro dzi nę
Oża row skich w 1854 ro ku. W jed no na wo wej świą ty ni znaj du je się
rzeź bio na w drew nie am bo na z XVIII wie ku, spro wa dzo na z opac twa
cy ster sów w Oli wie, a tak że cykl pła sko rzeźb z 1635 ro ku dłu ta An -
drze ja Gotk ce na, tak że po cho dzą cych z Oli wy. We wsi, przy dro dze
znaj du je się fi gu ra Św. Ja na Ne po mu ce na z koń ca XVIII wie ku. 

Brzu stów - obok wsi na le śnym wzgó rzu miej sce pier wot ne go po -
chów ku Le gio ni stów po le głych w bi twie pod La ska mi - Anie li nem.
Miej sce upa mięt nia ta bli ca i krzyż.

Czar no las - wieś od XV wie ku w rę kach ro dzi ny Ko cha now skich
(fot. 1). Na zwa wsi po cho dzi od grą dów jo dło wych po wszech nie na zy -
wa nych „czar nym la sem“. Jan Ko cha now ski za miesz kał w dwo rze
czar no le skim w 1571 ro ku i tu też po wsta ły je go naj słyn niej sze dzie -
ła. Dwo rek Ko cha now skich nie za cho wał się do na szych cza sów. We -
dług ust nych prze ka zów znaj do wał się w miej scu wznie sio nej w la -
tach 1826-1846 neo go tyc kiej ka pli cy z gro bow ca mi Ja bło now skich
i Lu bo mir skich. W mu ro wa nym dwor ku, zbu do wa nym oko ło 1870 ro -
ku dla Wła dy sła wa Ja bło now skie go, mie ści się bar dzo in te re su ją ce

Fot. 1. Czarnolas (fot. M. Ciepiela)
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mu zeum Jan Ko cha now skie go. Dwór ota cza park, w któ rym z daw ne -
go za ło że nia za cho wa ły się sta wy.

Gar bat ka Let ni sko - w okre sie mię dzy wo jen nym bar dzo zna na
miej sco wość let ni sko wa, w cza sie dru giej woj ny świa to wej sie dzi ba
ko men dan tu ry AK. Tra gicz ną wo jen ną hi sto rię Gar bat ki do ku men -
tu ją mo gi ły i miej sca pa mię ci na miej sco wym cmen ta rzu. Na uwa gę
za słu gu je szcze gól nie po mnik upa mięt nia ją cy pa cy fi ka cję Gar bat ki
w dniu 2 lip ca 1942 ro ku. Zgi nę ło wów czas lub zo sta ło wy wie zio nych
do obo zów oko ło 1000 osób - miesz kań ców i wal czą cych w oko licz -
nych la sach par ty zan tów. Daw niej szą hi sto rię do ku men tu je ka mień
(przy prze jeź dzie ko le jo wym) upa mięt nia ją cy wkro cze nie I Ka dro wej
Jó ze fa Pił sud skie go w gra ni ce za bo ru ro syj skie go.

Gró dek - wieś w XVI wie ku na le żą ca do ro dzi ny Ko cha now skich.
Cen nym za byt kiem ar chi tek tu ry w Gród ku jest ko ściół pa ra fial ny
p.w. Św. Trój cy, wznie sio ny w 1593 ro ku z fun da cji An drze ja Ko cha -
now skie go, stry jecz ne go bra ta po ety. We wnątrz mo że my po dzi wiać
skle pie nia ko leb ko wo -krz yż owe i frag men ty XVI -wiec znej po li chro -
mii, chrzciel ni cę z XVII wie ku i 7-gło so we or ga ny z 1892 ro ku, a obok
ko ścio ła drew nia ną dzwon ni cę z 1896 ro ku i ka plicz kę Św. Ne po mu -
ce na z XVIII wie ku.

Je dl nia Ko ściel na - wieś zlo ka li zo wa na na roz le głej pusz czań -
skiej po la nie, w któ rej pierw sze śla dy osad nic twa po cho dzą z epo ki
brą zu. Sta no wi ła ulu bio ne miej sce po sto jów kró la Wła dy sła wa Ja gieł -
ły. Naj cen niej szym za byt kiem Je dl ni Ko ściel nej jest ko ściół pa ra fial -
ny p.w. Św. Mi ko ła ja i Mał go rza ty. Pier wot ny ko ściół zo stał ufun do -
wa ny przez Wła dy sła wa Ja gieł łę w 1387 ro ku. Na je go miej scu w 1790
ro ku, z fun da cji Sta ni sła wa Po nia tow skie go, po wstał no wy ko ściół
mu ro wa ny. Pod ko niec XIX wie ku prze bu do wa no go cał ko wi cie,
z daw ne go ko ścio ła po zo sta wia jąc tyl ko chór i frag men ty mu rów
kruch ty. Przed ko ścio łem na uwa gę za słu gu ją dwa że liw ne na grob ki
z XIX wie ku. Przy dro dze znaj du je się ka plicz ka w sty lu neo re ne san -
so wym, z czte re ma ko lum na mi na kry ty mi dasz kiem, z rzeź bą Św. Ja -
na Ne po mu ce na, praw do po dob nie z XVIII wie ku.

Je dl nia Let ni sko - po wsta ła w 1903 ro ku wo kół sta cji ko le jo wej
Je dl nia, uzy sku jąc zna cze nie ja ko miej sco wość let ni sko wo -w yp oczy -
nk owa. Jak wszyst kie wsie pusz czań skie by ła miej scem kaź ni miesz -
kań ców pod czas dru giej woj ny świa to wej, co upa mięt nia ją zbio ro we
mo gi ły w le sie i na miej sco wym cmen ta rzu. War to tu zwró cić uwa gę
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na ko ściół pa ra fial ny p.w. Św. Jó ze fa z 1905 ro ku oraz zlo ka li zo wa ną
na pla cu przy ko ściel nym drew nia ną dzwon ni cę z 1921 ro ku.

Ko zie ni ce - mia sto, w któ rym po cząt ki osad nic twa się ga ją X wie -
ku. Od XV wie ku mia sto kró lew skie i sie dzi ba kró lew skich łow ców. Tu
w 1467 ro ku uro dził się póź niej szy król Pol ski Zyg munt Sta ry. Naj waż -

niej szym za byt kiem Ko zie nic jest ze spół pa ła co wo -pa rk owy zbu do wa -
ny w la tach 1778 - 91 dla kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go,
a w la tach 1839-1865 prze bu do wa ny dla ge ne ra ła Iwa na Deh na (fot.2).
Zo stał znisz czo ny w 1939 ro ku, oca la ły je dy nie le wa ofi cy na i co ko ły
pod rzeź by z cza sów sta ni sła wow skich. W la tach pięć dzie sią tych XX
wie ku w miej scu głów ne go kor pu su wybudowano bu dy nek dla władz
po wia to wych niestety nie nawiązujący stylem do wcześniejszych
zabudowań. Obec nie trwa ją pra ce przy re kon struk cji pra wej ofi cy ny.
Park w sty lu an giel skim, za ło żo ny przez Ja na Kan te go Fon ta nę, po ło -
żo ny jest na ty łach pa ła cu. Przed pa ła cem, po wschod niej stro nie bra -
my znaj du je się XVI -wiec zna ko lum na upa mięt nia ją ca na ro dzi ny póź -

Fot. 2. Pałac w Kozienicach (fot. M. Ciepiela)



161

Historyczne, kulturowe i przyrodnicze uwarunkowania...

niej sze go kró la Zyg mun ta Sta re go. Nie wie le osób wie, że ma my w Pol -
sce dwie Ko lum ny Zyg mun ta. Na pis przy ko lum nie gło si, że jest to naj -
star szy po mnik w Pol sce. Mu zeum Re gio nal ne, zlo ka li zo wa ne w od re -
stau ro wa nej ofi cy nie, za pra sza do obej rze nia bar dzo cie ka wych zbio -
rów et no gra ficz nych z te re nu Pusz czy Ko zie nic kiej W Ko zie ni cach na
uwa gę za słu gu je tak że ko ściół pa ra fial ny p.w. Św. Krzy ża, wznie sio ny
na miej scu drew nia ne go ko ścio ła w 1868 ro ku. We wnątrz znaj du ją się
ro ko ko we oł ta rze, ob raz Ma don ny z XVII wie ku oraz ba ro ko we rzeź by.
W mie ście za cho wa ły się po cho dzą ce z po ło wy XIX wie ku kra my, czę -
ścio wo drew nia ne, z ko lum no wy mi pod cie nia mi, oraz wil la z 1923 ro -
ku. W Ko zie ni cach znaj du je się kil ka za byt ko wych cmen ta rzy, m. in.
cmen tarz ży dow ski z po cząt ku XVII wie ku oraz kwa te ry żoł nie rzy Le -
gio nów Pol skich na cmen ta rzu ko mu nal nym.

La ski - wieś za ło żo na pod ko niec XVIII wie ku. Osia dła tu lud -
ność na pły wo wa znad Sa nu - La so wia cy, zwa na przez oko licz nych
miesz kań ców Po sa nia ka mi. Ko ło szko ły w La skach, w miej scu gdzie
w 1914 ro ku stał dom - kwa te ra Jó ze fa Pił sud skie go, znaj du je się ka -
mień z wmu ro wa ną pa miąt ko wą ta bli cą.

Mo len dy - miej sce czę stych po sto jów par ty zan tów w cza sie 
II woj ny świa to wej. Na skra ju wsi znaj du je się po mnik upa mięt nia ją -
cy bo ha ter ską bi twę od dzia łów AK z prze wa ża ją cy mi si ła mi nie miec -
ki mi w kwiet niu 1944 ro ku. Na uwa gę za słu gu je też cmen tarz żoł nie -
rzy ar mii au stro -w ęgie rskiej, ro syj skiej i pru skiej z okre su I woj ny
świa to wej. Wśród żoł nie rzy by li tak że Po la cy, wcie la ni si łą przez za -
bor ców do ar mii.

Opac two - nie wiel ka wieś, a za ra zem po be ne dyk tyń ski ze spół ar -
chi tek to nicz ny i naj cen niej szy za by tek w re gio nie. Obej mu je ko ściół,
skrzy dło daw ne go bu dyn ku klasz tor ne go, pa łac opa ta oraz bu dy nek
prze ora tu (fot.3). Obec nie jest sie dzi bą pa ra fii. Na uwa gę za słu gu je
szcze gól nie wspa nia ła po li chro mia ścian z 1770 ro ku, przed sta wia ją -
ca por tre ty Bo le sła wa Chro bre go, opa tów oraz sce ny re li gij ne. Z bu -
dyn ku klasz tor ne go za cho wa ło się skrzy dło wschod nie z frag men tem
ścia ny ro mań skiej. Ple ba nia to daw ny prze orat z her bem klasz to ru
nad drzwia mi i da tą 1733. W ro gu dzie dziń ca moż na po dzi wiać
dzwon ni cę z XVIII wie ku.

Pion ki - mia sto po ło żo ne na skra ju pusz czy nad rze ką Za goż -
dżon ką, po wsta łe w okre sie mię dzy wo jen nym ze wsi Za goż dżon i kil -
ku są sied nich wio sek, w związ ku z bu do wą w 1922 ro ku wiel kiej wy -
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twór ni pro chu. W Pion kach war to zo ba czyć ko ściół pa ra fial ny p.w.
Św. Bar ba ry z 1929 ro ku, z ba ro ko wym oł ta rzem oraz cmen tarz z mo -
gi łą żoł nie rzy wal czą cych w I woj nie świa to wej.

Po licz na - wieś bę dą ca w XIV wie ku wła sno ścią Ja na Ko cha now -
skie go - dzia da po ety. Cen nym za byt kiem ar chi tek tu ry na tym te re -
nie jest eklek tycz ny pa łac z XIX wie ku, zbu do wa ny na miej scu
XVIII -wiec zn ego, oto czo ny ma low ni czym par kiem, nie ste ty w okre sie
so cja li zmu zde wa sto wa ny. Na uwa gę za słu gu je ko ściół pa ra fial ny
p.w. Św. Ste fa na. Obec nie ist nie ją cy ko ściół wy bu do wa no w ro ku
1889 ro ku z fun da cji hra bi ny Ma rii Prze ździec kiej z Ty zen hau zów.
W sto ją cym obok ko ście le (z 1740 ro ku), ro ze bra nym w 1894 ro ku,
ślub brał Ste fan Że rom ski z Okta wią Rod kie wi czów ną, a świad kiem
na ich ślu bie był Bo le sław Prus. War to za trzy mać się w po bli żu ko -
ścio ła i obej rzeć przy droż ną ka plicz kę drew nia ną z ba ro ko wą fi gur ką
Naj święt szej Ma rii Pan ny.

Sie cie chów - obec nie wieś. Daw niej mia sto, za ło żo ne w XV wie -
ku, w 1869 ro ku utra ci ło pra wa miej skie. Cen nym za byt kiem ar chi -
tek tu ry w Sie cie cho wie jest ko ściół pa ra fial ny p.w. Św. Waw rzyń ca.

Fot. 3. Zespół klasztorny w Opactwie (fot. M. Ciepiela)
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Wznie sio ny w 1710 ro ku, w sty lu ba ro ko wym, na miej scu pier wot ne -
go go tyc kie go. Oł tarz głów ny ko ścio ła po cho dzi z 1768 ro ku, a obok
ko ścio ła znaj du je się XI X-wiec zna dzwon ni ca z dwo ma dzwo na mi
z 1459 i 1525 ro ku. Cie ka wost ką tu ry stycz ną w Sie cie cho wie jest
ulicz ka o dość nie ty po wej na zwie „Pa ryż“.

Zwo leń - po wstał na grun cie wsi Go tar do wa Wo la w XV wie ku,
na mo cy przy wi le ju wy da ne go przez kró la Wła dy sła wa Ja gieł łę. 
Naj cen niej szym za byt kiem Zwo le nia jest ko ściół p.w. Pod wyż sze nia
Krzy ża Świę te go z 1564 ro ku z ka pli cą Ko cha now skich z 1610 ro ku.
W kryp cie spo czy wa ją szcząt ki Ja na Ko cha now skie go i je go ro dzi ny.
Obok ko ścio ła znaj du je się po mnik Nie zna ne go Żoł nie rza z ta bli cą
pa miąt ko wą z 1925 ro ku, po świę co ną miesz kań com zie mi zwo leń -
skiej za udział w po wsta niach na ro do wych i w I woj nie świa to wej. We
wnę trzu po mni ka umiesz czo no zie mię z po la bi twy pod La ska mi,
gdzie w 1914 ro ku woj ska J. Pił sud skie go wal czy ły z Ro sja na mi. 

Żyt ko wi ce - znaj du je się tu wy bu do wa ny w 1933 ro ku po mnik
Mau zo leum Le gio ni stów I Bry ga dy po le głych w bi twie pod La ska mi
i Anie li nem w dniach 22-26 X 1914 ro ku, w któ rej bra ły udział Le gio -
ny pol skie sfor mo wa ne przez Jó ze fa Pił sud skie go. W mau zo leum zna -
la zło miej sce wiecz ne go spo czyn ku 150 żoł nie rzy (In for ma tor Tu ry -
stycz ny 2003, Ma pa Tu ry stycz na 2006, Tra czyk, 2000).

Do atrak cji tu ry stycz nych oma wia ne go ob sza ru na le żą też po -
zo sta ło ści for tów obron nych dę bliń skiej twier dzy Iwan go rod. Po tęż -
na twier dza zo sta ła wy bu do wa na po obu stro nach Wi sły. W jej skład
po le wej stro nie rze ki wcho dzi ły for ty Gor cza ko wa, Wan now skie go,
Bo rek i Głu siec oraz ko sza ry ka wa le rii, port rzecz ny, ko sza ry pie -
cho ty, pro chow nia, sta no wi ska ar ty le rii  i szpi tal ko ni. Naj le piej za -
cho wa ne frag men ty for tu znaj du ją się w miej sco wo ści Bo rek. Moż -
na tu zo ba czyć frag men ty mu rów opo ro wych nad fo są, frag ment
bra my z war tow nią, a tak że część wa łów czo ło wych z ma ga zy nem
amu ni cji. Dzię ki po zo sta ło ściom mu rów moż na ła two okre ślić te -
ren, ja ki zaj mo wał fort Bo rek (Bo rycz ko, 1997).

Krzy że i ka plicz ki od naj daw niej szych cza sów sta wia no przy dro -
gach, do mo stwach, na wzgó rzach nad miej sco wo ścią oraz na cmen ta -
rzach. Krzyż sta no wił naj star sze sym bo licz ne przed sta wie nie świa ta,
a tak że był ge stem za my ka nia i ochro ny przed de mo na mi. Chrze ści -
jań stwo nada ło zna ko wi krzy ża no wy, sa kral ny wy miar. W kul tu rze
lu do wej bar dzo istot ne by ły gra ni ce świa ta oswo jo ne go. Wszyst ko co
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złe, przy cho dzi ło z ze wnątrz. Stąd mię dzy in ny mi krzy że na gra ni cy
te go świa ta - by chro nić wio skę przed mo ro wym po wie trzem lub
przed in nym złem. Roz sta je dróg wpi su ją się w ob raz ta kiej gra ni cy -
to dro ga do ob ce go świa ta. Ge ne za krzy ży na grob nych za wie ra rów -
nież ele ment ma gicz ne go za bez pie cze nia. Krzy że owe by ły nie tyl ko
zna ka mi sa kral ny mi, ale tak że ba rie rą od ci na ją cą dro gę po wro tu po -
cho wa nym pod ni mi zmar łym (Ko wal ski, 1998). W wie lu miej scach
kon ty nu acją ist nie ją ce go daw niej krzy ża jest po sta wio na na je go
miej scu ka plicz ka. Drew nia ne krzy że wko py wa no bez po śred nio do
zie mi. Ni czym nie za bez pie czo ne drew no szyb ko próch nia ło. Gdy
krzyż za czy nał się po chy lać, od rą by wa no i pa lo no znisz czo ną część,
a krzyż wko py wa no po now nie. Dla te go nie dzi wi ły krzy że bar dzo ni -

skie i o za chwia nych pro -
por cjach ra mion w sto -
sun ku do wy so ko ści.
W koń cu krzyż próch niał
cał ko wi cie i za stę po wa no
go no wym, a reszt ki sta re -
go pa lo no. Aby za cho wać
coś ze sta re go krzy ża, na
wierz choł ku wbi ja no me -
ta lo wy, ku ty krzy żyk. Przy
zmia nie krzy ża na no wy
me ta lo wy krzy żyk
umiesz cza no na wierz -
choł ku no we go. Dzię ki te -
mu zwy cza jo wi te ozdob -
ne ma łe krzy ży ki za cho -
wa ły się do cza sów współ -
cze snych. Wie le z nich zo -
sta ło umiesz czo nych na
wierz choł kach ka pli czek,
po sta wio nych na miej scu
krzy ży (fot. 4, 5, 6, 7, 8).

Na szcze gól ną uwa gę
za słu gu ją w do rze czu Za goż dżon ki ka plicz ki wznie sio ne w XIX i na
po cząt ku XX wie ku w ob sza rze umoc nień ro syj skiej twier dzy Iwan go -
rod na le wym brze gu Wi sły. Zbu do wa ne z be to nu, w tej sa mej tech -

Fot. 4. Kapliczka w Kajzerówce z 1886 roku
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Fot. 5. Ka plicz ka w Pion kach
o prze kro ju ko ła

Fot. 6. Ka mień mi lo wy z cza sów Ja -
giel lo nów ze współ cze snym krzy -
żem w Pion kach

Fot. 7. Kapliczka w Sieciechowie z
1896 roku, na rozstajach dróg

Fot. 8. Kapliczka na sośnie banca w
Stanisławicach
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no lo gii i z tych sa mych su row ców, co obiek ty twier dzy, by ły wy ra zem
wia ry, a za ra zem za rad no ści miesz kań ców. Ukaz car ski na ka zy wał
bu do wę je dy nie du żych ko ścio łów. Bied ni miesz kań cy nie mo gli po -
zwo lić so bie na ich bu do wę. Nikt jed nak w uka zie nie za bro nił bu do -
wy ka pli czek, a więc te po wsta wa ły i do te go czę sto z car skie go ce men -
tu.

Za go spo da ro wa nie tu ry stycz ne

Ob szar obej mu ją cy Ko zie nic ki Park Kra jo bra zo wy wraz z je go
otu li ną stwa rza ko rzyst ne wa run ki do roz wo ju tu ry sty ki i re kre acji
w re gio nie. Sta no wi do god ny te ren do upra wia nia tu ry sty ki pie szej, ro -
we ro wej, a zi mą nar ciar skiej, na nar tach bie go wych. Przez te ren Par -
ku Ko zie nic kie go prze bie ga 9 ozna ko wa nych tu ry stycz nych szla ków
pie szych o łącz nej dłu go ści 186 km. W 2006 ro ku po wsta ła no wa sieć
szla ków ro we ro wych, skła da ją ca się z 15 szla ków o łącz nej dłu go ści
355 km. Na tra sach zbu do wa ne są par kin gi le śne i miej sca wy po czyn -
ku ozna ko wa ne ta bli ca mi in for ma cyj ny mi. Dla tu ry stów pra gną cych
po głę bić swo ja wie dzę wy ty czo no 9 ście żek dy dak tycz nych o łącz nej
dłu go ści 24 km. Uzu peł nia ją one sieć szla ków pie szych i ro we ro wych.
La tem szu ka ją cy ochło dy mo gą wy ką pać się w ba se nach ką pie lo wych
i ką pie li skach w Je dl ni Let ni sko, Gar bat ce Let ni sko, Pion kach, Ja ni -
ko wie, Sicz kach i Ko zie ni cach. Wy po czy wać moż na też nad je zio rem
Cza ple w Sie cie cho wie lub nad je zio rem Ko zie nic kim w Ko zie ni cach.
W Pion kach, pod pa tro na tem PTTK, dzia ła ko lej ka, prze wo żą ca tu ry -
stów po szla ku tu ry stycz nym Pion ki - skan sen ko lej ki wą sko to ro wej -
Izba Dy dak tycz no -M uz ea lna w Au gu sto wie - re zer wat „Źró dło Kró -
lew skie - Pion ki. Na uwa gę za słu gu je w szcze gól no ści Skan sen Ko lej -
ki Wą sko to ro wej, utwo rzo ny w miej scu sta cji zli kwi do wa nej ko lei wą -
sko to ro wej bie gną cej przez Pusz czę Ko zie nic ką.

Ba za noc le go wa i ga stro no micz na

Na te re nie Ko zie nic kie go Par ku Kra jo bra zo we go lub w ob rę bie je -
go otu li ny tu ry ści mo gą sko rzy stać z go spo darstw agro tu ry stycz nych,
ośrod ków re kre acyj nych z dom ka mi kem pin go wy mi i po la mi na mio to -
wy mi, schro nisk mło dzie żo wych i ho te li. Go spo darstw agro tu ry stycz -
nych jest jesz cze w re gio nie nie wie le. Znaj du ją się w Opat ko wi cach, Ru -
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dej, Kło dzie, Mni sze wie, Brzó zie, Sta ni sła wo wie, Gło wa czo wie, Ur sy no -
wie, Sło wi kach Sta rych, Sie cie cho wie, Gar bat ce, Zwo le niu, Mo len dach
i Czar no le sie. We dług sta nu na dzień 1 stycz nia 2005 ro ku w re jo nie Ko -
zie nic kie go Par ku Kra jo bra zo we go i je go otu li ny dzia ło 20 go spo darstw
agro tu ry stycz nych (http://ko zie nic kipk.com) (Tra czyk, 1995). Ba za ga -
stro no micz na jest bar dzo sła bo roz wi nię ta. Du ży wy bór lo ka li ga stro no -
micz nych cze ka na tu ry stę je dy nie w Ko zie ni cach. W mniej szych miej -
sco wo ściach, ta kich jak Pion ki czy Gar bat ka Let ni sko, znaj dzie my tak -
że po kil ka lo ka li ga stro no micz nych. W Gar bat ce war to za trzy mać się
w za jeź dzie "Przy Go ściń cu". Ory gi nal ny wy strój wnę trza, rzecz ka pły -
ną ca w sa li ja dal nej oraz dach kry ty sło mą i do sko na ła kuch nia stwa rza -
ją nie po wta rzal ny kli mat. Ma łe ba ry cze ka ją na tu ry stę w By kow cu
i Mo len dach. Je śli jed nak wy bie ra my się na wy ciecz kę w re jon pusz czy
lub te ra sy za le wo wej Wi sły, mu si my li czyć się z tym, że je dy nym lo ka -
lem ga stro no micz nym na wy bra nej przez nas tra sie bę dzie ma ły spo -
żyw czo -prz em ysł owy skle pik, na do da tek nie za wsze czyn ny. 

Do stęp ność ko mu ni ka cyj na

Przez te ren oma wia ne go ob sza ru prze bie ga ją licz ne dro gi we
wszyst kich kie run kach. Od pół no cy dro ga 79 War sza wa -K ozi en ice
i dro ga 731 Gó ra Kal wa ria -Wa rk a-G ło waczów, łą czą ca się z dro gą 48
do Ko zie nic. Od za cho du dro ga 48 Bia ło brze gi -K ozi en ic e- Dęblin
i dro ga 737 Ra dom -Pio nki. Od po łu dnia dro ga 79 Zwo leń -K ozi en ice,
a od wscho du dro ga 12 Pu ła wy -R adom i dro ga 48 Dę blin -K ozi en ice.
Ko le ją moż na do je chać do Ko zie nic, Gar bat ki Let ni sko i Pio nek.
Dwo rzec PKS znaj du je się w Ko zie ni cach, a au to bu sy do jeż dża ją do
wszyst kich więk szych miej sco wo ści w oma wia nym ob sza rze, a tak że
do War sza wy, Ra do mia, Dę bli na, Lu bli na i Pu ław.

Pro po zy cja ro we ro we go szla ku tu ry stycz ne go „Ka plicz ki w zlew ni
Za goż dżon ki“

Pro po no wa ny szlak ro we ro wy ma dłu gość 16,5 km i pro wa dzi
tra są: Za je zie rze (1,5 km), Bo rek - pierw sze za bu do wa nia (1,5 km),
Bo rek - ostat nie za bu do wa nia (2,5 km), Olek sów (1,5 km), Sław czyn
(2 km), Za le sie (500 m), Wo la Klasz tor na (3,5 km), Opac two (3,5 km),
Za je zie rze (ryc.1).
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Ryc. 1. Mapa szlaku turystycznego (wyznaczona na mapie w skali 
1 : 50 000)
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W Za je zie rzu, na skrzy żo wa niu dróg nr 48 i 823 znaj du je się
krzyż z ta bli cą upa mięt nia ją cą od po czy nek Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go w 1920 ro ku. Na prze ciw le głym ro gu moż na za opa trzyć się
w nie zbęd ne pro duk ty spo żyw cze i na po je w skle pie spo żyw czo -prze -
m ysł owym, czyn nym 7 dni w ty go dniu. Ru sza my dro gą as fal to wą nr
823 w kie run ku wsi Bo rek. Po le wej stro nie mi ja my przed wo jen ny bu -
dy nek mły na oraz ka plicz kę z XIX wie ku. Prze jeż dża się tu ne lem pod
prze jaz dem ko le jo wym i wjeż dża do wsi Bo rek. Po le wej stro nie mi ja -
my uro kli wy, za ro śnię ty szu wa ra mi staw, wi ta ją cy nas w ma ju chó rem
żab. Z miej sca, gdzie dro ga as fal to wa skrę ca w le wo, wi dać na wprost
dro gę grun to wą, któ ra po pro wa dzi nas obok za bu do wań go spo dar -
skich do po zo sta ło ści po for cie Bo rek, jed nym z for tów twier dzy "Iwan -
go rod". Wra ca my do dro gi as fal to wej. Tuż przed dru gą czę ścią za bu -
do wań wsi Bo rek zo ba czy my po le wej stro nie dro gę z be to no wych płyt
"mo now skich". War to zbo czyć na chwi lę z tra sy, aby zo ba czyć brzeg
Wi sły i nie czyn ną prze pra wę pro mo wą przez rze kę. Wcho dzą ce w głąb
rze ki be to no we cy ple to ulu bio ne miej sce węd ka rzy. Do jazd do rze ki
moż li wy jest tyl ko przy ni skim sta nie wo dy. Wra ca jąc do głów nej dro -
gi zwra ca my uwa gę na te rasę za le wo wą Wi sły z licz ny mi sta ro rze cza -
mi. Tuż przy skrzy żo wa niu z głów ną dro gą, po le wej stro nie znaj du je
się prze pięk na nie bie sko po ma lo wa na ka plicz ka z 1939 ro ku.

Wo kół dro gi roz cią ga ją się sa dy owo co we, buj nie kwit ną ce w ma -
ju. Wjeż dża się w ob szar za bu do wań dru giej czę ści wsi Bo rek. Po pra -
wej stro nie, przy do mu nr 45 moż na zo ba czyć ka plicz kę z 1918 ro ku.
Przy wy jeź dzie ze wsi usy tu owa na jest ko lej na ka plicz ka, tym ra zem
z 1938 ro ku. Dro ga pro wa dzi nas do wsi Olek sów. Po le wej stro nie
dro gi zo ba czy my roz le głe sta wy, bę dą ce osto ją ptac twa wod ne go. We
wsi po pra wej stro nie dro gi zo ba czy my ka plicz kę z 1946 ro ku, zwień -
czo ną me ta lo wym krzy ży kiem. Po le wej stro nie mi ja my ko ściół pa ra -
fial ny i do jeż dża my do skrzy żo wa nia dróg. Przy dro dze mo że my po -
dzi wiać pięk ną XI X-wiec zną ka plicz kę słu po wą. Skrę ca my w pra wo
w kie run ku Sie cie cho wa. Do jeż dża my do za chwy ca ją cej, zie lo nej ka -
plicz ki z 1897 ro ku. Mi ja my wieś Sław czyn. We wsi Za le sie na uwa gę
za słu gu je, znaj du ją ca się po le wej stro nie dro gi, ka plicz ka z 1898 ro -
ku. Po pra wej stro nie za chwy ca wśród kwit ną cych bzów XI X-wiec zny
drew nia ny krzyż. Do jeż dża my do wsi Wo la Klasz tor na. Po pra wej
stro nie dro gi stoi współ cze sny me ta lo wy krzyż z ta bli cą o tre ści: „po -
sta wił ok.1864 ro ku Fe liks Ja gieł ło, a od no wił pra wnuk Sła wo mir Ja -
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gieł ło w 1984 ro ku“. Tuż za krzy żem, też po pra wej stro nie dro gi,
znaj du je się ka plicz ka z XIX wie ku, ukry ta wśród krza ków bzu. Do -
jeż dża my do roz wi dle nia dróg. Po pra wej stro nie na uwa gę za słu gu je
ka plicz ka z 1912 ro ku. Skrę ca my w pra wo w dro gę nr 822 do Opac -
twa. Prze jeż dża my przez prze jazd ko le jo wy po "ko cich łbach" i na szą
uwa gę przy ku wa pięk ny, po be ne dyk tyń ski ze spół klasz tor ny w Opac -
twie (fot.3). War to zo ba czyć bu dyn ki opac twa oraz wnę trze ko ścio ła,
trze ba jed nak pa mię tać, że z po wo du od by wa ją cych się tam Mszy św.,
zwie dza nie w nie dzie lę mo że być utrud nio ne. Kon ty nu ując wy ciecz -
kę skrę ca my w pra wo w dro gę 48 na Dę blin. Na skrzy żo wa niu god na
zo ba cze nia jest XI X-wiec zna ka plicz ka Św. Ne po mu ce na, zwień czo -
na me ta lo wym krzy ży kiem. Dro ga nr 48 jest dro gą o du żym na tę że -
niu ru chu. Na szczę ście po oko ło 100 me trach zjeż dża my z niej w kie -
run ku na Na gór nik. Wjeż dża my na na syp i prze jeż dża my przez prze -
jazd ko le jo wy. Na koń cu wsi Na gór nik na uwa gę za słu gu je ka plicz ka
z me ta lo wym krzy ży kiem z 1912 ro ku. Wy ko na na z be to nu, do któ re -
go pro duk cji po słu żył za pew ne ce ment wy no szo ny z twier dzy „Iwan -
go rod“. Zbli ża my się do koń ca na szej wy ciecz ki. Na skrzy żo wa niu
skrę ca my le wo i po prze je cha niu pod to ra mi ko le jo wy mi znaj du je my
się z po wro tem we wsi Za je zie rze.

Pod su mo wa nie

Ob szar zlew ni Za goż dżon ki ma wa lo ry, któ re sta no wią o je go
war to ści przy rod ni czej i kul tu ro wej. Do bra do stęp ność ko mu ni ka cyj -
na oraz roz wi ja ją ca się pro mo cja oma wia ne go ob sza ru to pod sta wa do
roz wo ju tu ry sty ki w re gio nie. Ra da Mia sta Pion ki w "Lo kal nym Pro -
gra mie Re wi ta li za cji Te re nów Po prze my sło wych dla Mia sta i Gmi ny
Pion ki" oce nia pre dys po zy cje ob sza ru do roz wo ju tu ry sty ki i re kre acji
ja ko bar dzo do bre. Za le ca wy ko rzy sta nie wa lo rów przy rod ni czych,
kli ma tycz nych i kul tu ro wych do re wi ta li za cji ob sza rów po prze my sło -
wych po przez in we sty cje w in fra struk tu rę tu ry stycz no -r ekr eacy jną
i spor to wą, po pra wę sta nu obiek tów dzie dzic twa kul tu ro we go, za chę -
ca nie miesz kań ców wsi do roz po czę cia dzia łal no ści agro tu ry stycz nej
oraz przy cią ga nie ka pi ta łu in we sty cyj ne go. Po mysł wy ty cze nia szla ku
tu ry stycz ne go "Ka plicz ki w zlew ni Za goż dżon ki" to z jed nej stro ny
pró ba za cho wa nia w ludz kiej pa mię ci obiek tów war to ścio wych pod
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wzglę dem hi sto rycz nym, z dru giej zaś po ka za nie, jak wie le jest w na -
szym kra ju miejsc ma ło zna nych, a sta no wią cych do sko na ły pro dukt
tu ry stycz ny i mo gą cych przy cią gać tu ry stów. Wy ty cza nie szla ków
i ich wła ści wa pro mo cja mo gą sta no wić im puls do ak ty wi za cji przez
tu ry sty kę na wet ma ło zna nych re gio nów.
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