
 
 
 
 

PODRÓŻE  
LITERACKIE 

PO   MAZOWSZU 

 

 



 Chciałyśmy przedstawić niedocenioną urokliwość oraz 

wyjątkowość, jaką możemy dostrzec w naszym „zakątku” –  

na Mazowszu. Razem zagłębimy się w szlak pasjonującej historii, która 

jest kształtowana od wieków. Chcemy pokazać Wam ciekawe miejsca 

na Mazowszu, czasami graniczące już z innymi regionami, gdzie 

mieszkali, przebywali, tworzyli swoje dzieła nasi literaci. Wiele osób nie 

zdaje sobie sprawy, że tak blisko nas są miejsca związane ze sławnymi 

postaciami. Dlatego zapraszamy Was z naszym przewodnikiem  

w literacką podróż po Mazowszu.  



BIBLIOTEKA IM. BOLESŁAWA PRUSA, 

MŁAWA 

  Powstała w 1946 r., na początku znana 
pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna. Patronuje jej Bolesław Prus, żyjący 
w latach 1847 -1912 pisarz, publicysta oraz 

autor nowel, opowiadań i powieści. Sytuacją, 
która przyczyniła się do wyboru właśnie tego 

autora na patrona biblioteki, był 
półtoraminutowy seans zaćmienia Słońca 

obserwowany przez Bolesława  
w okolicach Mławy. Przedstawienie to wywarło 

wyjątkowe, inspirujące wrażenie na pisarzu. 
 
 

 
 
 
 
 





MUZEUM WITOLDA GOMBROWICZA, 
WSOLA 

 W rezydencji pałacowej z 1914 roku,  

w której w okresie międzywojennym mieszkał 

Jerzy Gombrowicz (brat autora „Ferdydurke”)  

z żoną Aleksandrą, w latach 1924-1939 Witold 

Gombrowicz przygotowywał się do egzaminów, 

odpoczywał, grał w tenisa. 



MUZEUM WITOLDA GOMBROWICZA, 

WSOLA 

 Muzeum Witolda Gombrowicza 

zainaugurowało swoją działalność w 2009 roku. 

W muzeum można zobaczyć cenne pamiątki, jak 

choćby walizkę, która towarzyszyła 

Gombrowiczowi przez 30 lat na emigracji, 

maszynę do pisania, pióra czy okulary.  



MUZEUM ROMANTYZMU  

W OPINOGÓRZE 

 Muzeum gromadzi pamiątki związane  

z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego  

(1812-1859) – dramatopisarza (autora „Nie-

Boskiej Komedii”, 1835) oraz pamiątki epoki 

napoleońskiej. 



MUZEUM ROMANTYZMU  
W OPINOGÓRZE 

 Na Muzeum Romantyzmu składa się kilka 

obiektów usytuowanych na terenie  

22-hektarowego zabytkowego 

parku krajobrazowego w stylu angielskim.  

Są to: Neogotycki Pałacyk z lat 40. XIX w., Dwór, 

Oficyna dworska, Powozownia – mieszczące 

ekspozycje muzealne, Oranżeria z salą 

konferencyjno – koncertową i ekspozycją 

multimedialną oraz zabudowania pofolwarczne 

mieszczące zaplecze edukacyjne, stajnię. 

 

 



MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA 

PŁOŃSK 

 Sienkiewiczówka – czyli budynek,  

w którym przed laty mieszkał jeden z najbardziej 

znanych polskich powieściopisarzy – Henryk 

Sienkiewicz. Roczny zaledwie pobyt na ziemi 

płońskiej (1865 -1866) to okres przełomowy  

w życiu Sienkiewicza. Dojrzewa, zarabia na siebie, 

ucząc chłopca z ziemiańskiej rodziny. Postanawia 

ostatecznie zdać eksternistyczną maturę i podjąć 

studia w warszawskiej Szkole Głównej. Tu 

podejmuje decyzję, że kiedyś będzie pisarzem.  

Tak też się stało.  



MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA, 

PŁOŃSK 

 Właśnie w Płońsku dziewiętnastoletni 

guwerner rodziny Weyherów –  Henryk 

Sienkiewicz – napisał swoją pierwszą, nigdy 

nieopublikowaną powieść pt. „Ofiara”. 

 



LIPKÓW 

 Jest to miejsce słynnego pojedynku pana 

Wołodyjowskiego z Bohunem w „Ogniem  

i mieczem” autorstwa Henryka Sienkiewicza. 

Pisarz przyjeżdżał do dworku w Lipkowie  

w konkury do córki Kazimierza Szetkiewicza, 

który był właścicielem majątku od 1880 roku. 

Henryk spędzał tu sporo czasu, nie tylko 

tworząc, ale i wypoczywając – od 1881 roku już 

jako mąż Marii. To właśnie na jej prośbę 

umieścił okolice Lipkowa w swojej książce. 





MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO, 

CZARNOLAS 

 Muzeum zajmuje 6 sal o powierzchni  

250 m2. Zgromadzono tutaj wiele wydań dzieł 

poety, opracowania na temat jego życia  

i twórczości oraz niektóre bezpośrednio z nim 

związane pamiątki: dębowy fotel obity skórą  

z wytłaczanym wzorem (kurdyban) oraz 

żelazne drzwi z inicjałami i herbem Korwin, 

pochodzące prawdopodobnie ze skarbczyka 

spalonego w roku 1720 dworu poety.  

 





ZWOLEŃ 

 Jest to miejsce, w którym dawniej 

znajdowało się probostwo tytularnie 

zarządzane przez Jana z Czarnolasu. Mieści 

się tam krypta rodu Kochanowskich. Szczątki 

wielkiego poety, a także jego bliskich znajdują 

się pod posadzką Kościoła Podwyższenia 

Krzyża Świętego.  



SARBIEWO 

 Ta niewielka miejscowość w gminie 

Barboszewo może pochwalić się światowej 

sławy polskim poetą neołacińskim – 

 ks. Maciejem Kazimierzem Sarbiewskim.  

Z rąk papieża Urbana VIII otrzymał on 

najwyższą nagrodę literacką świata – laur 

poetycki – złoty naszyjnik z medalem Ojca 

Świętego.  



MUZEUM LITERATURY IM. ADAMA 

MICKIEWICZA W WARSZAWIE 

 Założone w 1950 roku muzeum mieści się 

w sześciu staromiejskich kamienicach 

zrekonstruowanych po II wojnie światowej.  



MUZEUM LITERATURY IM. ADAMA 

MICKIEWICZA W WARSZAWIE 

 W zbiorach Muzeum Literatury są m.in. 

manuskrypty, takie jak jedyny istniejący 

autograf Grażyny, księgozbiory i przedmioty  

z gabinetów pisarzy, takich jak Julian 

Tuwim, Leopold Staff, Maria 

Dąbrowska i Witold Gombrowicz.  

Jest tam także jedyny ocalały film  

z udziałem Witkacego zrekonstruowany 

cyfrowo w 2015. 



MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA 

IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU 

 Anna, pisarka i tłumaczka oraz Jarosław, 

prozaik, poeta, eseista Iwaszkiewiczowie 

zamieszkiwali posiadłość przy Stawisku. 

Podczas drugiej wojny światowej służyła ona 

jako schronienie wielu uciekinierom  

z Warszawy. Po śmierci pisarza w 1980 roku 

Stawisko stało się własnością państwa i pełni 

funkcję muzeum. Jest to miejsce, którego 

najcenniejszą wartością jest autentyczność. 

Wnętrze, pomimo lat, zachowało swój 

pierwotny charakter.  





LIPCE REYMONTOWSKIE 

 Przydomek nie bez powodu wziął się od 

nazwiska Władysława Reymonta. Autor  

w swojej powieści „Chłopi” opisał życie 

mieszkańców tej wsi.  



MUZEUM MIKOŁAJA REJA  

W NAGŁOWICACH 

 Muzeum „Dworek Mikołaja Reja” ukazuje 

związki pisarza z Nagłowicami i znaczenie jego 

twórczości zarówno dla piśmiennictwa, jak  

i całej kultury polskiej. Jest tu wystawa 

reprodukcji przedstawiających życie i dorobek 

pisarski Mikołaja Reja. Na drzeworytach 

umieszczono fragmenty dzieł pisarza i zapisy  

z jego życiorysu. W gablotach znajdują się 

ciekawe teksty rękopisów (np. list do sąsiada 

czy zeznanie podatkowe). 





 Nasze Mazowsze przepełnione jest fascynującą 

historią oraz kulturą literacką. 

 Czasami warto rozejrzeć się i natknąć na coś, co 

jest nam zupełnie obce. Można wywnioskować, że 

„Dalekie podróże mają to do siebie, że przywozi się 

z nich coś zupełnie innego niż to, po co się 

pojechało.’’ – Nicolas Bouvier.  

 

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.  

Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo  

z naszej oferty turystycznej i odwiedzą opisane 

miejsca.  
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Praca wykonana w ramach projektu edukacyjnego  

„Konkurs wiedzy o Mazowszu” przez:  
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