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1. KOZIENICE-START
VIII Powiatowy Rajd Rowerowy rozpoczynamy na parkingu przy ul. Kochanowskiego obok Prokuratury,
vis-a-vis Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Podczas rajdu jesteśmy zobowiązani do przestrzegania
regulaminu rajdu, przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa. Przed nami 75-kilometrowa
trasa, dlatego starajmy się równomiernie rozkładać siły i nie forsujmy zbytnio organizmu.

Spotykamy się w miejscu startu, gdzie znajduje się biuro rajdu, w którym musimy się zarejestrować.
Biuro czynne jest od godz. 8.00 do godz. 8.20. Po zarejestrowaniu się, przywitaniu uczestników przez
Organizatora, krótkim omówieniu trasy i rozgrzewce, punktualnie o godz. 8.30 wyjeżdżamy w drogę.
Planowany czas całego Rajdu to ponad 7 godzin jazdy, zwiedzania, wypoczynku i podziwiania
wyjątkowych walorów krajobrazowych powiatu kozienickiego oraz powiatu garwolińskiego.
Zachowując szczególną ostrożność wyjeżdżamy z parkingu w prawo, następnie skręcamy w lewo
w ul. Warszawską, po czym w prawo w ul. Maciejowicką i dalej w ul. Wiślaną. Jadąc nią cały czas,
kierujemy się na kozienickie powiśle, po prawej stronie mijamy stadninę koni. Po przejechaniu kilkuset
metrów skręcamy w lewo i niebieskim szlakiem rowerowym, ul. Zdziczów zmierzamy w kierunku
kozienickiego powiśla. W Opatkowicach skręcamy w prawo, wjeżdżamy na drogę powiatową 1720 W.
Czarny szlak rowerowy prowadzi nas aż do Nowej Wsi, gdzie wjeżdżamy na zielony szlak rowerowy, który
doprowadzi nas aż do przeprawy promowej w Świerżach Górnych.

2. ŚWIERŻE GÓRNE – PRZEPRAWA PROMOWA
Przejechaliśmy 12 km. By dotrzeć do kościuszkowskich Maciejowic musimy przeprawić się na drugą
stronę Wisły. Dzięki temu będziemy mieli krótką chwilę wytchnienia i czas na kontemplację
nadwiślańskej przyrody. Z promu rozciąga się przepiękny widok na kozienicką elektrownię – największy
zakład pracy w powiecie kozienickim. Po krótkim rejsie, już po drugiej stronie Wisły, pełni nowych sił
wsiadamy na rowery. Jesteśmy w Antoniówce Świerżowskiej – miejscowości leżącej w gminie
Maciejowice i Powiecie Garwolińskim.
Z Antoniówki Świerżowskiej kierujemy się do Oblina.
3.OBLIN – SPICHLERZ I JEZIORO

Po przejechaniu 18 km docieramy do starego spichlerza oraz niezwykle malowniczo usytuowanego
jeziora – stanowiącego raj dla wędkarzy oraz miłośników biwakowania i odpoczynku na łonie natury.
Obliński spichlerz pochodzi z XIX wieku i wpisany jest do rejestru zabytków jako „cenny przykład
budownictwa gospodarczego”. Wybudowany został na skarpie przy jeziorze – będącym starorzeczem
Wisły i pierwotnie należał do dóbr Zamoyskich. Podczas powodzi w 1898 roku jedna ze ścian budynku
została zniszczona, dobudowano zatem drewnianą ścianę. Kolejnymi właścicielami Spichlerza były:
Gminna Spółdzielnia oraz Gmina Maciejowice. Od pewnego czasu stanowi on własność prywatną i można
go oglądać jedynie zza ogrodzenia.
Z Oblina lokalną drogą zmierzamy do jednego z głównych punktów na naszej trasie – kościuszkowskich
Maciejowic. Po przejechaniu niespełna 3 km jesteśmy na miejscu!

4. MACIEJOWICE
KWATERA I-WOJENNA na cmentarzu parafialnym
Zajeżdżamy na cmentarz parafialny, gdzie w jego
centralnej części zlokalizowana jest kwatera
I-wojenna. Obelisk wykonany z kamieni, nad
którym górują cztery lance, jest hołdem dla
poległych na tym terenie żołnierzy, którzy oddali
swoje życie walcząc często w obcych armiach,
o czym informuje inskrypcja na jednej z tablic
w kwaterze: „Pamięci żołnierzy – Polaków
wcielonych do zaborczych armii i zmuszonych do
bratobójczej walki”. Wokół obelisku odnaleźć
możemy również kamienie, na których wyryte
zostały nazwy armii, w których walczyli. W 2015
roku kwatera została odnowiona przez Urząd Gminy Maciejowice, dzięki wsparciu ze środków
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Po chwili zadumy wyruszamy dalej. Musimy zachować szczególną ostrożność, wyjeżdżamy bowiem na
drogę wojewódzką 801.
GROBOWIEC ZAMOYSKICH

Zatrzymujemy się przy kościele parafialnym w Maciejowicach. Za kościołem po lewej stronie znajduje się
okazały grobowiec Zamoyskich, wybudowany w 1908 roku według projektu Ksawerego Makowskiego.
Wcześniej Stanisław Kostka hr. Zamoyski oraz jego małżonka Róża z hr. Potockich pochowani byli
w kaplicy grobowej na maciejowickim cmentarzu. Po wybudowaniu grobowca – do niego przeniesiono ich
szczątki. Budowla wykonana jest z czerwonego
granitu. W górnej części, pod krzyżem, wyryty
został na niej herb rodziny Zamoyskich. Również
w świątyni pw. Wniebowzięcia NMP zobaczyć
możemy pamiątki po Zamoyskich. W przedsionku
na ścianach znajdują się ponad stuletnie tablice
upamiętniające hr. Stanisława Kostkę
Zamoyskiego oraz Różę hr. z Potockich.
RYNEK – MUZEUM TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Ruszamy dalej – w Maciejowicach mamy bowiem do zwiedzenia jeszcze wiele ciekawych miejsc. Spod
Kościoła do Rynku jest tylko kilkaset metrów – jednak droga publiczna o dużym natężeniu ruchu wymaga
od nas wiele uwagi. Już przy wjeździe na maciejowicki rynek możemy oglądać budynek starego szpitala.
W centralnej części małego parku stoi duży pomnik ku czci Tadeusza Kościuszki: TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE
NACZELNIKOWI NARODU POLSKIEGO I JEGO ŻOŁNIERZOM W ROCZNICĘ BITWY POD MACIEJOWICAMI
SPOŁECZEŃSTWO MACIEJOWIC. Pomnik projektu Mieczysława
Weltera odsłonięty został w 1976 roku. To tylko jedna z wielu
pamiątek po Tadeuszu Kościuszce na terenie gminy
Maciejowice.
10 października 1794 roku na terenie Podzamcza oraz wsi
Oronne rozegrała się jedna z największych bitew insurekcji
kościuszkowskiej: Bitwa pod Maciejowicami. Dowodzone
przez Tadeusza Kościuszkę wojska polskie zostały rozbite
przez wojska armii rosyjskiej, a sam dowódca i żołnierze
zostali wzięci do niewoli. Bitwa ta była ostatnim zrywem
polskiej armii przed trzecim rozbiorem Polski, który nastąpił
w 1795 roku.

Będąc w Maciejowicach nie sposób nie zajrzeć choć na chwilę do Muzeum Tadeusza Kościuszki,
mieszczącego się w zabytkowym budynku Ratusza pochodzącego z przełomu XVIII i XIX wieku. Ogromną

rolę w kultywowaniu pamięci o wodzu insurekcji miała rodzina Zamoyskich, która zaczęła zbierać
pamiątki z pól bitewnych i gromadzić je w swoich zbiorach. Muzeum natomiast swoją działalność
rozpoczęło w 1988 roku, dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Maciejowic. Dziś możemy tam
zobaczyć nie tylko ekspozycję poświęconą Tadeuszowi Kościuszce, ale także wystawy, powstałe na bazie
zabytków wydobytych podczas wielokrotnych badań archeologicznych na stanowisku kultury łużyckiej
w Maciejowicach.
Po krótkim odpoczynku na Rynku ruszamy dalej, drogą wojewódzką Nr 807, ul. Tadeusza Kościuszki
dojeżdżamy do szkoły podstawowej również jego imienia.
POMNIK TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Po prawej stronie, przed budynkiem szkolnym usytuowany jest Pomnik z podobizną Tadeusza Kościuszki.
Powstał on w 1983 roku, o czym dowiadujemy się z inskrypcji na cokole: 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 R. Z boku cokołu
wyryty został herb Maciejowic, natomiast z tyłu pomnika ustawione są armaty.
Spod szkoły wyjeżdżamy w lewo – cały czas drogą wojewódzką nr 807 kierujemy się w stronę wsi Oronne.
Po drodze zatrzymujemy się na chwilę przy kolejnym miejscu poświęconym Tadeuszowi Kościuszce.
5. MACIEJOWICE – POMNIK KOSY

Głaz oraz kosy – stanowiące całość, postawione zostały w 1979 roku i były pierwszym upamiętnieniem
bitwy pod Maciejowicami. Pomnik zaprojektowany został przez Macieja Krysiaka. Według przekazów, po
przeciwnej stronie drogi stało drzewo, z którego podczas bitwy Kościuszko wypatrywał oddziałów
rosyjskich. Na głazie wyryto krzyż z datami 1794 – 1974 oraz inskrypcję: W HOŁDZIE TADEUSZOWI
KOŚCIUSZCE NACZELNIKOWI NARODU I JEGO ŻOŁNIERZOM/ TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC.
Ruszamy dalej! Droga wojewódzka zaprowadzi nas do historycznego Podzamcza – siedziby Zamoyskich.
6. PODZAMCZE – PAŁAC ZAMOYSKICH I BASZTA
Przejechaliśmy już 25 km! Wjeżdżając na teren niezwykle urokliwego zespołu pałacowo-parkowego, wita

nas kolejny pomnik poświęcony wodzowi insurekcji. Pomnik z podobizną Tadeusza Kościuszki
upamiętnia miejsce ostatniego boju Naczelnika Narodu Polskiego i odsłonięty został w 1994 roku. Jednak
to miejsce, to przede wszystkim wyjątkowa pamiątka po rodzie Zamoyskich. Mimo iż chylący się ku

upadkowi, to przepiękny pałac zachwyca swoją architekturą. Pałac, którego właścicielami byli Zamoyscy
stanął w miejscu dawnego maciejowickiego zamku, który był kwaterą wodza wojsk polskich podczas
insurekcji kościuszkowskiej. Budowa dzisiejszego pałacu zakończyła się najprawdopodobniej w 1806
roku. Wykorzystane zostały do niej materiały ze zniszczonego maciejowickiego zamku. Ciekawostką jest
fakt, że Zamoyscy w pałacową ścianę wmurowali różnego kalibru kule pochodzące z bitwy pod
Maciejowicami. Podzamcze stanowiło ulubiony majątek Stanisława Kostki Zamoyskiego i jego małżonki
Zofii z Czartoryskich, którzy następnie przekazali go swojemu synowi Stanisławowi Kostce młodszemu.
Niewątpliwą sławę Podzamczu przyniosły znane w całej Europie szkółki leśne. Chętnie odwiedzane było
przez polską arystokrację. Przebywał tu m.in. Stefan Żeromski.
Przypałacowy park jest odpowiednim miejscem na odpoczynek. Tu możemy nabrać sił do dalszej jazdy.
Na jego terenie, oprócz przepięknego, starego
drzewostanu, znaleźć możemy ruiny
Holenderni – pochodzącej z początków XIX
wieku. Jej głównym elementem była baszta,
zbudowana na planie koła. Obok niej
znajdowały się niegdyś stajnie, w których za
czasów Stanisława Kostki Zamoyskiego
hodowano konie rasy angielskiej.

Po chwili odpoczynku wyruszamy dalej. Czeka nas jeszcze wiele atrakcji i wiele kilometrów jazdy.
Kierując się cały czas drogą wojewódzką Nr 807 dojeżdżamy do kolejnego, niezwykle ciekawego punktu.
7.ORONNE-GODZISZ – DRZEWO KOŚCIUSZKI
Między Podzamczem a Sobolewem przy drodze znajduje się tzw. „Drzewo Kościuszki”. To kolejna
pamiątka po obecności na tym terenie Tadeusza Kościuszki. Według przekazów właśnie pod tym drzewem

wódz odpoczywał w drodze na maciejowickie pola bitewne. By zapobiec szybkiemu niszczeniu drzewa,
postawiono nad nim daszek utrzymywany na czterech biało-czerwonych słupkach. Inskrypcja na jednej
z tablic głosi: „Pod tem drzewem odpoczywał przed bitwą maciejowicką niewygasłej pamięci Bohater
Narodu, Naczelnik Tadeusz Kościuszko, któremu w hołdzie tablicę tę umieścił w roku 1929 Sejmik
Garwoliński”.
Jedziemy dalej drogą wojewódzką, jesteśmy już na terenie gminy Sobolew. Dojeżdżamy do Sobolewa,
gdzie zatrzymujemy się przy zabytkowym drewnianym kościółku.
8. SOBOLEW – ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ I GŁAZ Z KRZYŻEM
Drewniany kościół pw. św. Piotra i Pawła pochodzi z początków XVIII wieku. Posiada bardzo
charakterystyczny wygląd z dwuwieżową fasadą. Wyposażenie kościoła stanowią elementy z wielu
okresów m.in. XVII-wieczna chrzcielnica, XX-wieczny ołtarz główny z figurami św. Piotra i św. Pawła z XVII
wieku, czy późnogotycka figura Chrystusa Ukrzyżowanego z I poł. XVI wieku. Na terenie kościoła znajduje
się również ciekawy granitowy głaz z krzyżem. Ustawiony on został przez Jana Lewandowskiego po jego

sennej wizji. Głaz jest charakterystyczny ze
względu na wgłębienie w kształcie misy. Lokalne
przekazy głoszą, że zbierała się w nim woda,
która miała mieć właściwości lecznicze. W górną
część kamienia wbity został krzyż.
Z Sobolewa przemierzymy kilka kilometrów trasy
pięknie zlokalizowanymi drogami – zarówno
publicznymi, jak i szutrowymi. Podziwiać
będziemy mogli piękne lasy i kasztanowe aleje.
Docieramy do Rezerwatu Kopiec Kościuszki.
9. KRĘPA – KOPIEC KOŚCIUSZKI
Rezerwat wziął swoją nazwę od zlokalizowanego
na jego terenie miejsca pamięci – Kopca
Kościuszki. Dotrzemy do niego piękną aleją,
wśród drzew i ciekawej rezerwatowej roślinności.
Na szczycie małego pagórka ustawiono kamienny
postument zwieńczony krzyżem. Z inskrypcji na
granitowej tablicy dowiadujemy się więcej:
„15.X.1817 – 15.X.1917. Krzyż ten wystawiony
w setną rocznicę zgonu T. Kościuszki na miejscu,
gdzie wielki wódz przelał swą krew za wolność
Ojczyzny”. Z kolei z drugiej strony postumentu,
na tablicy widnieje informacja: „Na cześć braci
poległych za Ojczyznę 10 października 1794”, co
świadczyć może, że wcześniej w tym miejscu
znajdować się mogła mogiła żołnierska.
8 października 2017 roku przy Kopcu odbyła się duża uroczystość patriotyczna. Na tę okazję z miejsc,
w których żył i działał Kościuszko przywieziono ziemię, która dosypana została do kopca w Krępie. Na
pamiątkę tego ulokowano na zboczu kopca tabliczki z nazwami tych miejsc: Stany Zjednoczone, Kraków,
Racławice, warszawska Praga, Dubienka, Połaniec, Terespol i Szczekociny.

Mamy za sobą ponad połowę trasy. Zmierzamy w dalszą drogę. Znowu mamy szansę podziwiać urokliwe
leśne tereny. Po przejechaniu kolejnych 10 km docieramy do Samogoszczy.
10. SAMOGOSZCZ – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
Świątynia wybudowana została w stylu neogotyckim w latach
1863-1864, według projektu Henryka Marconiego. Ufundowana
została z kolei przez hrabiego Stanisława Kostkę Zamoyskiego
i jego małżonkę Różę z Potockich. Wśród wyposażenia kościoła
znajdują się m.in. rokokowa ambona z 2. połowy XVIII wieku,
marmurowa chrzcielnica z ostatniej ćwierci XVII w., a także
kielich wykonany około połowy XVII w.
Spod kościoła kierujemy się do drogi wojewódzkiej nr 801.
Zachować musimy tu szczególną ostrożność ze względu na duże
natężenie ruchu. Wyjeżdżamy w lewo. Po kilkuset metrach
skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez rzeczkę, dalej wzdłuż
wału kierujemy się na Powiśle.
11. NOWE KRASKI – PUNKT WIDOKOWY
W Nowych Kraskach wjeżdżamy na wał. Rozciąga się z niego przepiękny widok na starorzecze Wisły oraz
samą Wisłę. Gdy dopisze nam szczęście – oglądać będziemy mogli, rzadki już na polskich wsiach widok –

pasących się na pastwiskach krów i koni. To właśnie w Kraskach 2 października 1939 roku jeden
z oddziałów 110. Pułku Ułanów przeprawiał się na drugą stronę Wisły i prowadzony przez Jaworskiego
dotarł do Chodkowa. Pod Wolą Chodkowską żołnierze stoczyli zwycięski bój z Niemcami.
Z Krasek malowniczą przywałową drogą, a następnie drogami lokalnymi docieramy do Antoniówki
Świerżowskiej, gdzie wsiądziemy na prom, by wrócić do Powiatu Kozienickiego.
12. ANTONIÓWKA ŚWIERŻOWSKA – PRZEPRAWA PROMOWA
To już koniec naszej jazdy na terenie powiatu garwolińskiego. Przemierzyliśmy tu ponad 50 km,
odwiedziliśmy wiele miejsc. Poznaliśmy historię zabytków i miejsc pamięci narodowej. Teraz wracamy
już na równie piękną ziemię kozienicką. Po raz kolejny z promu możemy podziwiać kozienicką
elektrownię. Będąc już po lewej stronie Wisły – wsiadamy ponownie na rowery. Ostatnie 12 km
przejedziemy już bez zatrzymywania się. Przez Świerże Górne, Nową Wieś, Opatkowice – docieramy do
Kozienic. Ulicą Zdziczów, a następnie Wiślaną obok Stadniny Koni Kozienice, jedziemy do naszej mety placu przy budynku Starostwa Powiatowego. Tu możemy się posilić, odpocząć i wymienić wrażeniami.
Każdy otrzyma również przewodnik opisujący trasy poprzednich siedmiu edycji naszego Rajdu.
Przejechaliśmy 75 km! Włożyłeś wiele wysiłku, by znaleźć się na mecie. GRATULUJEMY!
13. KOZIENICE – META
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