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Podzamcze
Zespół pałacowo-parkowy
Zamoyskich
Historia trochę zapomnianego pałacu w Podzamczu sięga
połowy XVI w., kiedy Maciejowscy postanowili zbudować
tutaj rodową siedzibę. Wznieśli ją w naturalnie obronnym
miejscu, na wyniesieniu terenu nad rzeczką Okrzejką. W
następnym stuleciu została przebudowana przez kolejnych
właścicieli (Zbąskich) na pałac barokowy. W 1705 r osiedli
tu Potoccy a dziewięćdziesiąt lat później &ndash;
Zamoyscy.
Kolejne dziewięćdziesiąt lat później pałac odegrał znaczącą
rolę podczas powstania kościuszkowskiego. Naczelnik
spędził w nim noc przed bitwą maciejowicką (9 /10
października 1794), tutaj także opatrywany był z ran już
jako jeniec. Budowla mocno ucierpiała od rosyjskich kul,
została też później celowo przez Rosjan podpalona.

Dzisiaj mało kto o tym pamięta, że Podzamcze z przełomu
XIX i XX w. było prawdziwą chlubą polskiego ogrodnictwa.
Od 1812 r. funkcjonowała w majątku &bdquo;szkoła
parobcza&rdquo; kształcąca chłopskich synów na
nowoczesnych rolników w oparciu o maszyny rolnicze
produkowane we własnej manufakturze. Równolegle
rozwijała się szkółka drzew. Do prawdziwego rozkwitu
doprowadził ją Feliks Rożyński, od 1885 r. zatrudniony w
charakterze administratora. W ciągu 30 lat jego pracy
podzamecka szkółka drzew i krzewów urosła do roli
największej nie tylko w Polsce ale i w całym Cesarstwie
Rosyjskim. Do dziś zachowały się cenniki i katalogi wystaw
(pierwszy z 1815 r.) Sam Rożyński wyselekcjonował tutaj
60 nowych odmian a przez wszystkie lata funkcjonowania
szkółki sprzedano ponad 230 milionów roślin (niektóre aż
za Bajkał!) &ndash; tak przynajmniej wynika z
dokumentacji.
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Na fundamentach starego pałacu Stanisław Zamoyski
wzniósł w 1808 r. nową siedzibę. Powstała wg projektu
Fryderyka Alberta Lessala, a w ściany &ndash; ku wiecznej
pamiątce - wmurowano kilka kul z maciejowickiego
pobojowiska (warto ich poszukać). Obecny kształt pochodzi
z II połowy XIX w. Przeprowadzono wówczas przebudowę
w oparciu o projekt Ksawerego Dionizego Makowskiego.
Równolegle z odbudową pałacu Stanisław Kostka Zamoyski
założył obok park krajobrazowy. Światłych rad udzielał mu
&bdquo;Pani na Puławach&rdquo;, czyli Izabela z
Flemingów Czartoryska (prywatnie &ndash; teściowa
Stanisława). Do dziś zachowały się tu kilkusetletnie okazy
pomnikowych drzew i fragmenty tzw.
&bdquo;romantycznych ruin&rdquo;. Zdarza się, że
niewtajemniczeni turyści biorą je za ruiny zamku.
Na mocy powojennej reformy rolnej majątek Zamoyskich
przejęty został przez Gospodarstwo Ogrodnicze i PGR,
które zlikwidowano w latach 90. XX wieku. Obecnie pałac
jest własnością gminy i&hellip; od dłuższego czasu
oczekuje na remont. Krążą słuchy, że wzbudził
zainteresowanie spadkobierców byłych właścicieli (ale
może to tylko plotki). Odrestaurowana pałacowa oficyna
jest dziś własnością garwolińskiego nadleśnictwa.
Funkcjonuje w niej Izba Przyrodniczo - Leśna im. Jana
Pawła II. W pobliżu rośnie dąb Jana Pawła II &ndash;
jeden z wielu wyhodowanych z zebranych w 2003 r. żołędzi
dębu &bdquo;Chrobry&rdquo;, poświęconych później przez
ojca świętego. Ten nosi numer 489.

Podzamcze
Głaz pamiątkowy
Na terenie pałacu w Podzamczu znajduje się pamiątkowy
głaz, który przypomina o miejscu ostatniego boju
Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej w czasie
insurekcji kościuszkowskiej - Tadeusza Kościuszki.
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W pobliżu pałacu znaleźć można pamiątkowe kamienie
poświęcone Tadeuszowi Kościuszce.
Ciekawostka.
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Maciejowice
Pomnik bitwy pod Maciejowicami
10 października 1794 stoczono pod Maciejowicami jedną z
najkrwawszych osiemnastowiecznych bitew. Wojska
insurekcji kościuszkowskiej przegrały z dwukrotnie
liczniejszą armią carską. Poległo około 2 tys. powstańców,
a drugie tyle, wraz z całym sztabem i rannym Naczelnikiem
dostało się do niewoli.
W latach 70. XX wieku przy drodze z Maciejowic do
Podzamcza stanął skromny ale tak naprawdę mówiący
wszystko pomnik zaprojektowany przez Macieja Krysiaka.
Kilkanaście wbitych na sztorc kos otacza niewielki znicz,
obok nich głaz z napisem &bdquo;1794-1974 w hołdzie
Tadeuszowi Kościuszce Naczelnikowi narodu i jego
żołnierzom&rdquo;.

Podzamcze
Ażurowa kapliczka neogotycka
Przy drodze do Oronnego, na skrzyżowaniu z brukowanym
traktem prowadzącym do starego młyna, grobli przy stawie
i dalej ku Krępie, stoi piękna neogotycka kapliczka.
Trójboczna, w górnej części ażurowa, zwieńczona
smukłymi wieżyczkami (pinaklami). Na cokole umieszczono
herb Jelita Zamoyskich i Pilawa Potockich oraz inskrypcję
&bdquo;Bogu za rodziców&rdquo;. Zbudowana została
około połowy XIX w. Ustawiona wewnątrz niej figura Matki
Boskiej pochodzi z późniejszego okresu.

Warto wiedzieć: O ile przed II wojną tradycje
kościuszkowskie były niezwykle silne, o tyle po jej
zakończeniu stały się w pewnym sensie
&bdquo;niewygodne&rdquo;. Z jednej strony pozytywny
bohater, rewolucjonista, z drugiej &ndash; walczył
przeciwko sąsiadowi ze wschodu. W końcu ktoś zauważył,
że to była Rosja carska. Pomniki Tadeusza Kościuszki
wprawdzie - mimo wszystko - gdzieniegdzie stawiano, ale
bohaterskich kosynierów uhonorowano chyba po raz
pierwszy właśnie w tym miejscu.
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Maciejowice
Klasycystyczny ratusz z kramami
(XIX w.)

Polik
Cmentarz poległych w I wojnie

Klasycystyczny ratusz z kramami (XIX w.).
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Po prawej stronie drogi z Maciejowic do Łaskarzewa,
niedaleko tablicy oznaczającej koniec miejscowości Polik
znajduje się cmentarz pierwszowojenny. Niewielki teren
otoczony symbolicznym ogrodzeniem z żerdzi byłby ledwo
zauważalny, gdyby nie majaczące w oddali krzyże i dość
wyraźna tablica z dużymi, rzucającymi się w oczy żółtymi
literami. Napis &bdquo;CMENTARZ ŻOŁNIERZY
POLEGŁYCH W I WOJNIE ŚW. UCZCIJMY ICH
PAMIĘĆ&rdquo; można jednak odczytać dopiero, kiedy
podejdziemy (lub podjedziemy) bliżej. Prowadzi tam
gruntowa droga.
Cały cmentarz to kilka wyraźnie zarysowanych ziemnych
kopczyków, na których położono wieńce sztucznych
kwiatów, kilka metalowych krzyży, jeden metalowy płotek
nagrobny i dosłownie jedna betonowa
&bdquo;poduszka&rdquo; z inskrypcją: &bdquo;
Oberleutnant Jordan Walter 30 komp. L-JR 79, +
6.VII.1915&rdquo;. Ustawiono tam także duży kamień z
tablicą o treści &bdquo;TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE
POLEGLI PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ. CZEŚĆ ICH
PAMIĘCI&rdquo;.
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Maciejowice
Finis Poloniae?
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Dziesiątego października 1794 r. na łąkach na wschód od
Maciejowic, pod Podzamczem i Oronnem doszło do
ostatniej bitwy insurekcji kościuszkowskiej. Siły polskie,
które wzięły w niej udział, liczyły 7,5 tys. żołnierzy i 23
armaty. Kościuszko zamierzał rozbić rosyjski korpus gen.
Iwana Fersena (14 tys. ludzi z 56 armatami), by potem
móc rozprawić się z nadciągającą od wschodu armią gen.
Aleksandra Suworowa. Bój zaczął się o świcie. W godzinach
południowych Polakom zaczęło brakować amunicji. Na
próżno oczekiwano nadejścia posiłków - nadciągającej z
południowego wschodu dywizji gen. Adama Ponińskiego. Z
pola bitwy zaczęły umykać pułki naszych ułanów, ostatnie
kontrataki załamały się w ogniu rosyjskich armat.
Rozpoczął się bezładny odwrót resztek powstańczej armii.
W większej grupie uciekinierów Kościuszko zmierzał przez
Polik, w kierunku Łaskarzewa. Pod wsią Krępa dogonił go
rosyjski pościg. Podobno Naczelnik padając, zakrzyknął
wtedy: "Finis Poloniae!". Do dziś jednoznacznie nie
ustalono, czy było tak w istocie, czy obwieszczony pod
Maciejowicami "koniec Polski" włożyli w usta Kościuszki
pruscy propagandziści, żywotnie zainteresowani faktycznym
końcem właśnie współrozbieranego kraju. Kozacy skłuli
Naczelnika spisami i natychmiast pozbawili zegarka,
portfela, a nawet części ubrania i butów. Co gorsza, w
trakcie rabunku rosyjski oficer zadał bezbronnemu
Kościuszce cios szablą w głowę. Gdy ostatecznie
rozpoznano rannego, niezwłocznie przetransportowano go
do pałacu w Podzamczu i opatrzono. Po trzech dniach
konwój z wziętym do niewoli Naczelnikiem ruszył na
wschód. Dwa miesiące później Tadeusz Kościuszko znalazł
się w Petersburgu, gdzie został osadzony w Twierdzy
Pietropawłowskiej.
W bitwie maciejowickiej zginęło 4 tys. Polaków, dalszych 2
tys. trafiło do niewoli. Straty rosyjskie wyniosły 2 tys.
zabitych. Klęska ta położyła kres polskim nadziejom na
uratowanie niepodległości.
Tropiąc pamiątki ostatniej bitwy insurekcji
kościuszkowskiej, warto zobaczyć Muzeum im. Tadeusza
Kościuszki mieszczące się w budynku ratusza na
maciejowickim rynku (czynne od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-16.00), które obecnie jest największą atrakcją
turystyczną miasta. Czeka tu na zwiedzających ciekawa
makieta pola bitwy, z mnóstwem figurek żołnierzyków w
kolorowych mundurach. Zebrano też sporo pamiątek
związanych z osobą Naczelnika. Jest tu np. fragment łóżka
z pałacu w Podzamczu, w którym ranny leżał po
wyniesieniu z pola walki.
W pobliżu dawnego dworu w Krępie znajduje się rezerwat
przyrody "Kopiec Kościuszki". Pośrodku lasu, w miejscu, w
którym pojmano Naczelnika, w 1861 r. odbyła się
patriotyczna manifestacja okolicznej ludności. W
spontanicznym odruchu usypano wówczas niewielki kopiec

poświęcony poległym w bitwie maciejowickiej (ziemię
noszono w czapkach i fartuchach). W 1917 r. w czasie
kolejnej manifestacji dodano krzyż z tablicą upamiętniającą
Tadeusza Kościuszkę.
W lesie pomiędzy Oronnem a Sobolewem, na poboczu
drogi nr 807, stoi jeszcze jedna pamiątka bitwy z 1794 r. Sosna Kościuszki. Pień martwego drzewa, pod którym
ponoć w noc poprzedzającą starcie odpoczywał Naczelnik,
ogrodzono, zadaszono i opatrzono stosownymi tabliczkami
(jedna z nich pochodzi z 1929 r.).
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Maciejowice
Pomniki Tadeusza Kościuszki
W Maciejowicach znajdują się dwa pomniki poświęcone
Tadeuszowi Kościuszce. Pierwszy, odsłonięty w 1976 r.
ustawiono w centrum wsi, na zajmującym część Rynku
skwerze pomiędzy ratuszem a dawnym szpitalem fundacji
Zamoyskich (dziś sklep GS). Wysoki wykonany z metalu
obelisk autorstwa Mieczysława Weltera ma bardzo prostą
formę. Ozdabia go ulokowany blisko szczytu motyw kos i
karabinów, poniżej którego umieszczono plastyczną
inskrypcję o treści: &bdquo;TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE,
NACZELNIKOWI NARODU POLSKIEGO I JEGO
ŻOŁNIERZOM &ndash; W ROCZNICĘ BITWY POD
MACIEJOWICAMI &ndash; SPOŁECZEŃSTWO
MACIEJOWIC&rdquo;.
Drugiego pomnika trzeba szukać przed szkołą znajdującą
się przy ul. T. Kościuszki. Stojącemu na niewielkim cokole
Naczelnikowi towarzyszą ustawione po bokach, nieco z tyłu
armaty. Inskrypcja głosi: &bdquo;W HOŁDZIE
NACZELNIKOWI NARODU POLSKIEGO TADEUSZOWI
KOŚCIUSZCE. UCZNIOWIE, HARCERZE, NAUCZYCIELE,
RODZICE UCZNIóW W 189 ROCZNICĘ INSUREKCJI
KOŚCIUSZKOWSKIEJ I 40-LECIE LWP. MACIEJOWICE
10.X.1983&rdquo; . Autorem projektu pomnika jest
Stanisław Strzyżewski.

51°41'35"N 21°33'09"E | na mapie:H

5

Maciejowice
Pomnik Jana Pawła II
Pomnik Jana Pawła II znajduje się na placu przed
ogrodzeniem kościoła. Przedstawia postać papieża
umieszczonego na prostokątnym marmurowym cokole,
gdzie na przedniej ścianie został umieszczony wykonany z
białego marmuru herb, pod nim wyryty napis: SZUKAŁEM
WAS A WY TERAZ PRZYSZLIŚCIE DO MNIE&rdquo; Jan
Paweł II, na następnych dwóch ścianach bocznych słowa
Ojca Świętego &bdquo;NIECH ZSTĄPI DUCH TWóJ I
ODNOWI OBLICZE TEJ ZIEMI&rdquo;, &bdquo;NIE
LĘKAJCIE SIĘ OTWóRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI&rdquo;.
Na tylnej ścianie &bdquo;BOGU NA CHWAŁĘ NAM NA
ZBAWIENIE POTOMNYM ŚWIADECTWO&rdquo; oraz
inicjatorów i fundatorów. Pomnik został zaprojektowany
przez Krystynę Fałdygę-Solską, o odlany w pracowni B.J.
Kwiecińskiego &bdquo;Brązart&rdquo;. Uroczyste
odsłonięcie i poświęcenie nastąpiło w 2012 r.
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Maciejowice
Kościół (XVIII w.)
Kościół (XVIII w.). Na terenie kościelnym (na tyłach
świątyni) znajduje się zbudowany w 1908 r. grobowiec
rodziny Zamoyskich. Jest to oryginalna budowla wykonana
z granitu. Pochowano w nim założyciela linii na Podzamczu
Stanisława Kostkę hr. Zamoyskiego (1820-1889) oraz jego
małżonkę Różę z hr. Potockich (zm.1890). Oboje wcześniej
spoczywali na Maciejowickim cmentarzu.
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Nowa Krępa
Kopiec Kościuszki –miejsce pamięci
w rezerwacie
Jadąc lokalną drogą z Podzamcza do Łaskarzewa warto
zboczyć w kierunku Starej Krępy. Po niespełna kilometrze
dotrzemy do rezerwatu częściowego o nazwie
&bdquo;Kopiec Kościuszki&rdquo;. Utworzono go w 1989 r.
dla ochrony rosnących tu roślin o intrygująco brzmiących
nazwach: bodziszek żałobny, turzyca drżączkowata, kozłek
bzowy, złoć żółta i złoć mała, bniec czerwony oraz kokorycz
pełna. Jak to z rezerwatami bywa, wstęp na jego teren jest
ograniczony ale&hellip; jest tu jeszcze jedna ciekawostka,
dla której bez wątpienie trzeba to miejsce odwiedzić.

Maciejowice
Mauzoleum Zamoyskich (XIX w.)
Mauzoleum Zamoyskich (XIX w.).
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Od tablicy informacyjnej rezerwatu, urokliwa aleja prowadzi
wprost do niewysokiego kopca, od którego obszar wziął
swoją nazwę. Na szczycie wzgórka zbudowano z kamieni
postument zwieńczony drewnianym krzyżem. Na
postumencie umieszczono granitową tablicę z inskrypcją
&bdquo;15.X.1817 &ndash; 15.X.1917. Krzyż ten
wystawiony w setną rocznicę zgonu T. Kościuszki na
miejscu, gdzie wielki wódz przelał swą krew za wolność
Ojczyzny&rdquo;. Druga tablica, umocowana z tyłu &bdquo;Na cześć braci poległych za Ojczyznę 10
października 1794&rdquo; &ndash; sugeruje, że być może
znajdowała się tu kiedyś powstańcza mogiła. Przez wiele
lat przy Kopcu odbywały się patriotyczne manifestacje.
Ciekawostka:
Zgodnie z lokalną tradycją kopiec powstał już wcześniej (w
1861 r.) dla upamiętnienia miejsca, w którym Naczelnik
został zraniony i wzięty do niewoli. Głównym inicjatorem
miał być maciejowicki proboszcz ks. Burzyński, a wzgórek
mieli usypać własnymi czapkami okoliczni chłopi.
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Godzisz
Pomnik - drzewo
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Tuż przy samej drodze z miejscowości Sobolew do wsi
Oronne znajduje się pamiątkowe drzewo, gdzie według
przekazu odpoczywał Tadeusz Kościuszko przed bitwą pod
Maciejowicami w 1794 roku.
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Sobolew
Głaz z krzyżem
Na tyłach przy drewnianym kościele pw. Św. Rodziny oraz
śś. Piotra i Pawła znajduje się głaz z różowego granitu z
krzyżem. Został umieszczony na początku XX w. przez
miejscowego chłopa, Jana Lewandowskiego, po jego wizji
sennej. W głazie znajduje się zgłębienie w postaci misy,
gdzie zbierała się woda, która miała prawdopodobnie
właściwości lecznicze.
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Sobolew
Drewniany kościół parafialny pw.
Św. Rodziny oraz śś. Piotra i Pawła
Sobolew to miejscowość gminna położona ok. 15 km od
Garwolina. Parafia w Sobolewie istnieje od 1929 r. Obecna
świątynia pierwotnie była kaplicą wybudowaną na początku
XVIII w. Obecny kościół postawiono pod koniec XVIII
stulecia. Remontowany był w XIX w., po I wojnie
światowej oraz w 1993 r. Przebudowano i rozbudowano go
w roku utworzenia parafii.
Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej, ozdobnie
oszalowanej deskami, węgły łączone są na rybi ogon z
ozdobną nakładką, dachy są krokwiowo-jętkowe, oparte na
stolcach, kryte blachą. Budynek jest jednonawowy, z
prezbiterium zamkniętym prosto; po jego obu stronach
znajdują się zakrystie na planie prostokąta, od frontu dwie
czterokondygnacyjne wieże-dzwonnice na planie zbliżonym
do kwadratu. W dwóch górnych kondygnacjach mieszczą
się otwory dzwonowe (od zachodu, północy i południa)
przesłonięte drewnianymi żaluzjami. Między nimi jest
piętrowy ganek podparty czterema słupami. Dach nad
prezbiterium jest trzyspadowy, nad nawą dwuspadowy z
wieżyczką na sygnaturkę, nad zakrystiami dwuspadowy,
zaś na dzwonnicach dachy stożkowe, sześciopołaciowe.
Fasada zwieńczona jest trójkątnym szczytem, flankowana
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dwiema trójkondygnacyjnymi wieżami w narożach
zwieńczonymi blaszanymi hełmami.
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Przewóz
Sobolew
Krzyż przydrożny
Po prawej stronie drogi nr 807 z Sobolewa do Maciejowic,
za ogrodzeniem drewnianego kościoła pw. Św. Rodziny
oraz śś. Piotra i Pawła stoi murowany krzyż przydrożny na
na czterostopniowym postumencie. Został wzniesiony w
1905 r.
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Kamień budowniczych wału
Jadąc drogą z Antoniówki do Przewozu warto poprzyglądać
się baczniej nadwiślańskiemu wałowi. Dzięki temu można
zauważyć ustawiony na jego zboczu kamień. Wprawdzie z
daleka wygląda jak uschnięty pień drzewa ale warto
podjechać bliżej, aby to sprawdzić. Gruntowa droga
doprowadza dokładnie do tego miejsca a nawet odrobinę
dalej, poza koronę wału, bezpośrednio nad rozlewiska
rzeki.
Na kamieniu wyryto słabo już dziś widoczną inskrypcję
prosto z czasów PRL-u: &bdquo;W ROKU TYSIĄCLECIA
PAŃSTWA POLSKIEGO ODDANO WAŁY OCHRONNE NA
WIŚLE BUDOWANE W LATACH 1963-1966. WDZIĘCZNI
MIESZKAŃCY DOLINY MACIEJOWICKIEJ SKŁADAJĄ
PODZIĘKOWANIE RZĄDOWI POLSKIEJ
RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ. MACIEJOWICE 1966
R.&rdquo;
Ciekawostka:
Według opowieści mieszkańców pobliskich miejscowości,
mniej więcej na wysokości tego kamienia znajdować się
miał jeden z drewnianych mostów wojskowych, przez który
we wrześniu 1939 ewakuowała się 13 Dywizja Piechoty i
Wileńska Brygada Kawalerii z Armii "Prusy". Oddano go do
użytku 12 czerwca 1939 r. Jedno z przęseł na głównym
nurcie rzeki było ruchome (żeglowne). 9 września tegoż
roku został wysadzony w powietrze. Jego pozostałości
miały być wykorzystane do budowy wałów.
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Mościska
Farma Iluzji

Świerże Górne

Farma Iluzji w gminie Trojanów niedaleko Garwolina. Na
gości czeka:
- Latająca Chata Tajemnic,
-Muzeum Iluzji tu nas zmysły oszukają
-Grobowiec faraona- uwaga na Mumię!!
-Tunel zapomnienia
- niekończący się Labirynt Luster, w którym korytarz odbija
się w korytarzu, i w końcu nie wiadomo, który jest
odbiciem, a który prawdą ,
-Pokój Amesa, w którym to co wielkie wydaje się małe i
odwrotnie,
oraz -Zakręcony Domek, który wydaje się kręcić wokół nas,
a może to my się kręcimy?

Przeprawa przez Wisłę
Do najbliższego mostu - w Dęblinie lub Górze Kalwarii - jest
stąd ponad 40 km. Prom kursujący przez Wisłę między
Świerżami Górnymi na lewym a Antoniówką Świerżowską
na prawym brzegu jest więc niezbędny mieszkańcom.
Zwłaszcza że wielu pracowników z piętrzącej się nieopodal
Świerży Elektrowni Kozienice mieszka na prawym brzegu

Jakby komu było mało, jest jeszcze świat w skali makro makroszachy, kredki, i nie tylko, oraz Muzeum iluzyjnych
eksponatów, których nie powstydziłby się Pan Kleks. Do
tego jeszcze dochodzi plac zabaw z tyrolką, Zatoka Piratów,
przeprawa tratwami, szlak trapera, plac zabaw i wiklinowy
labirynt.

rzeki.
Tu się chyba trudno nudzić...
Metalowa platforma napędzana przez łódź motorową może
pomieścić cztery samochody osobowe. Przeprawa trwa
zaledwie kilka minut i daje niepowtarzalną okazję
przyjrzenia się z bliska silnemu nurtowi królowej polskich
rzek. Prom kursuje właściwie przez cały rok, z krótką
przerwą w okresie największego zlodzenia.

Adres
Mościska 9 koło Woli Życkiej, 85 km od Warszawy, 80 km
od Lublina , niedaleko granicy województw.
http://farmailuzji.pl/pol
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W dni powszednie przebywa swoją trasę dziewięciokrotnie,
w niedziele siedem razy, można więc zaplanować
przeprawę na weekend. Gdy przyjdzie zbyt długo czekać na
przewidzianą rozkładem przeprawę, prom można
"wyczarterować", kontaktując się telefonicznie z
przewoźnikiem (tel. 0 603 917 638 i 0 606 673 139).
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Samogoszcz
Kościół pw. Św. Jadwigi (1864 r.)
Kościół parafialny pw. Św. Jadwigi został wzniesiony w
1864 roku przez Stanisława Zamoyskiego, na miejscu
poprzedniej, drewnianej świątyni. Murowany budynek jest
w stylu neogotyckim. Konsekrowany został w 1878 r. przez
lubelskiego biskupa, Walentego Baranowskiego. Po drugiej
stronie drogi znajduje się drewniany budynek starej plebani
który jest datowany na 1844 rok. Zarówno świątynia jak i
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plebania wpisane są do rejestru zabytków.
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Samogoszcz
Kaplica cmentarna
Kaplica cmentarna w została wzniesiona na początku XX w.
na planie kwadratu. Znajduje się na cmentarzu parafialnym
we wsi Samogoszcz. Jest to kaplica drewniana o konstrukcji
zrębowej, kryta jest blaszanym dachem jednokalenicowym
na środku, którego znajduje się wieżyczka, która
zwieńczona jest daszkiem namiotowym.
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Autorzy zdjęć (w kolejności): bakhita, mayer, bakhita,
bakhita, bakhita, ronnaldo, fot. W. Wieczorek, bakhita,
baspan2050, jamco, jamco, bakhita, mayer, baspan2050,
baspan2050, baspan2050, bakhita, bakhita, katarzyna13,
ronnaldo, baspan2050
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reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny,
mechaniczny, fotograficzny i inny; nie może być użyta do
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