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KRAJOBRAZY
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FUNKCJE TURYSTYCZNE ZAMKÓW MAZOWSZA

Nie wiadomo dok∏adnie, ile zamków powsta∏o na
ziemiach polskich1. Obecnie szacuje si´, ˝e w ró˝-

nym stanie zachowania przetrwa∏o ok. 500 obiektów2.
Dla porównania we Francji znajduje si´ blisko 1000
zamków, a w Hiszpanii 2500 oraz 3500 warowni3.
Zamki, dzi´ki swojej malowniczoÊci i wielowiekowej

historii, zwiàzanym z nimi wydarzeniom i znako-
mitym postaciom naszej przesz∏oÊci sà silnym 
atutem „przestrzeni turystycznej”. W znaczàcym
stopniu oddzia∏ujà na rozwój proekologicznych
form turystyki: turystyki krajoznawczej oraz kul-
turowej.

1. Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Czersku. Z wierzcho∏ka wie˝y wschodniej, wyniesionego ponad poziom dziedziƒca o 21 m, mo˝na podzi-
wiaç ca∏y zespó∏ zamkowy (a – widok na dziedziniec i wie˝´ zachodnià), a tak˝e rozleg∏à panoram´ doliny Wis∏y (b), 2004 r. Wszystkie fot.
A. Pawlikowska-Piechotka.

1. Castle of the Dukes of Mazovia in Czersk (fourteenth century). The summit of the eastern tower, soaring above the courtyard at a height of
21 m., offers a view of the whole castle complex (a – view  of the courtyard and the western tower), as well as an extensive panorama of the
Vistula valley (b), 2004. All photos: A. Pawlikowska-Piechotka.
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O tym, ˝e obiekty te stanowià istotny walor re-
gionu i popularny cel w´drówek turystycznych,
Êwiadczà chocia˝by liczne informacje na ich temat,
zawarte w wysokonak∏adowych przewodnikach i na
coraz cz´Êciej odwiedzanych stronach internetowych.
Jest to prawdopodobnie konsekwencjà przemian 
w mentalnoÊci Polaków, którzy w ostatnich latach za-
cz´li przedk∏adaç aktywnoÊç krajoznawczà ponad
bierny wypoczynek. Dla wspó∏czesnego turysty co-
raz wa˝niejsze stajà si´ poznanie, emocjonalne prze-
˝ycie p∏ynàce z bezpoÊredniego kontaktu z obiektem
zabytkowym, pog∏´bianie wiedzy zarówno o historii
kultury materialnej, jak i duchowym dziedzictwie
narodowym4.

Stan zachowania i dost´pnoÊç 
turystyczna zamków Mazowsza
Dane Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków w Warszawie wskazujà, ˝e na terenie
Mazowsza znajduje si´ obecnie kilkanaÊcie zamków.

Cz´Êç z nich to obiekty znane i ch´tnie odwiedzane
przez turystów (zamki w Warszawie, P∏ocku, Cie-
chanowie, Liwie, Czersku, Pu∏tusku i Oporowie),
inne to obiekty mniej popularne (np. zachowane je-
dynie nieliczne Êlady zamku ksià˝´cego w Wiznej,
zamków rycerskich w Szreƒsku czy Gostyninie).

Przedmiotem badaƒ terenowych, przeprowadzo-
nych przez pracowników i studentów Instytutu
Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie by∏y obiek-
ty, które pe∏nià funkcj´ turystycznà lub te˝ przewidu-
je si´ przystosowanie ich do jej pe∏nienia5. By∏y to
m.in. zamki w P∏ocku, Ciechanowie, Sochaczewie,
Pu∏tusku, Warszawie, Czersku, Oporowie, Piotrko-
wie Trybunalskim, Inow∏odzu, Rawie Mazowieckiej,
Liwie, Drzewicy6. Cz´Êç z nich jest zachowana w do-
brym stanie technicznym (zamki: Królewski, Ujaz-
dowski i Ostrogskich w Warszawie, zamek Bisku-
pów w Pu∏tusku, zamek w Oporowie), inne jedynie
cz´Êciowo przetrwa∏y do naszych czasów (zamek 
w Rawie Mazowieckiej, Czersku, Ciechanowie,
P∏ocku, Liwie). 

2. Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Ciechanowie (XV-XVI w.). Gotycki, ceglany, zniszczony w czasie wojen szwedzkich, do czasów
wspó∏czesnych zachowane dwie naro˝ne wie˝e (zachodnia i wschodnia), obwód murów, przyziemie curia major. Obiekt jest obecnie rekon-
struowany, 2003 r.

2. Castle of the Dukes of Mazovia in Ciechanów (fifteenth-sixteenth century). The Gothic and brick building was destroyed during the
Swedish wars (seventeenth century), and today features two preserved corner towers (western and eastern), defensive walls, and the ground
floor of the curia major. At present, the object is being reconstructed, 2003.
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W∏aÊcicielami wymienionych obiektów sà: ad-
ministracja paƒstwowa (Zamek Królewski i Zamek
Ujazdowski w Warszawie), samorzàdy terytorialne,
fundacje i stowarzyszenia (zamek Ostrogskich 
w Warszawie, zamki w Pu∏tusku i w Czersku).

Zamek Królewski w Warszawie
W Êredniowieczu by∏ siedzibà ksià˝àt mazowieckich,
a od XVII w. rezydencjà królewskà. Po zniszczeniach
w czasie II wojny Êwiatowej zosta∏ odbudowany 
w latach 1971-1988 wg stanu z wrzeÊnia 1939 r. 
DziÊ dominujà w nim elementy stylu barokowego, ale
obecne sà tak˝e wàtki gotyckie (przyziemie), rene-
sansowe, klasycystyczne, np. tzw. Tarasy na Arka-
dach (Arkady Kubickiego) projektu Jakuba Kubic-
kiego z XIX w. Wn´trza, starannie zrekonstruowane
wed∏ug dokumentacji archiwalnej (proj. koordyna-
cyjny prof. J. Bogus∏awskiego), mieszczà obecnie
muzeum zamkowe.

Funkcje turystyczne: Zamek jest udost´pniony 
i mo˝na zwiedzaç go dwiema trasami: „˝ó∏tà”, wio-
dàcà przez apartamenty królewskie, oraz „niebieskà”,

zwanà „edukacyjnà”. Oprócz sta∏ej ekspozycji mu-
zealnej organizowane sà w nim wystawy czasowe,
lekcje, warsztaty, seminaria i koncerty7. Zamek ma
obecnie status Pomnika Historii i Kultury Narodo-
wej. Wst´p p∏atny.

Zamek Ostrogskich (Gniƒskich)8 w Warszawie
Wzniesiony zosta∏ w XVII w. na podstawie projektu
Tylmana van Gameren, zrekonstruowany po znisz-
czeniach wojennych wg stanu sprzed XVIII w.

Funkcje turystyczne: Od roku 1953 zamek jest sie-
dzibà Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Mieszczà
si´ tu muzeum poÊwi´cone pami´ci kompozytora
(wst´p p∏atny), a tak˝e fonoteka nagraƒ utworów Cho-
pina w wykonaniu wybitnych artystów. Towarzystwo
organizuje koncerty i warsztaty muzyczne.

Zamek Ujazdowski w Warszawie
Wzniesiony w XVII w. w stylu barokowym, przebu-
dowany w XVIII w. Zosta∏ rozebrany w 1953 r. 
i odbudowany w latach 1973-1988 wg projektu arch.
Piotra Biegaƒskiego.

3. Zamek Królewski w Warszawie (XIV w.). Odbudowany ze zniszczeƒ wojennych w latach 70. ub. stulecia. Muzeum-Zamek Królewski 
w Warszawie ma obecnie status Pomnika Historii i Kultury Narodowej. Jest corocznie odwiedzany przez blisko pó∏ miliona turystów. Jego
oferta to: wystawy sta∏e i czasowe, festiwale muzyczne, koncerty i odczyty, lekcje muzealne, zaj´cia i warsztaty plastyczne. Zamek wynaj-
muje reprezentacyjne sale instytucjom paƒstwowym i osobom prywatnym, 2003 r. 

3. Royal Castle in Warsaw (fourteenth century). Reconstructed in the 1970s, the Museum-Royal Castle in Warsaw is at present a Monument
of National History and Culture. Annually visited by almost half a million tourists, it  features permanent and temporary exhibitions, musical
festivals, concerts and lectures, museum lessons, courses and art workshops. The Castle rents its stately chambers to state institutions and
private persons, 2003. 
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Funkcje turystyczne: W zamku mieÊci si´ Cen-
trum Sztuki Wspó∏czesnej (sale wystawowe, konfe-
rencyjne, lokale gastronomiczne, sklepy, kino). Wst´p
do sal wystawowych p∏atny.

Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Czersku
Zamek gotycki, ceglany, obecnie w ruinie. Zosta∏
wzniesiony na skarpie nad dolinà Wis∏y w XIV, a rozbu-
dowany w XV w. Zniszczony w czasie wojen szwedz-
kich, restaurowany stopniowo od XVIII w. Do dziÊ
zachowa∏a si´ cz´Êç murów obronnych i trzy baszty.

Funkcje turystyczne: W basztach zamku dzia∏a mu-
zeum. W okresie letnim na rozleg∏ym dziedziƒcu zamko-
wym organizowane sà koncerty i festyny. Wst´p p∏atny.

Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Liwie
Zamek gotycki, ceglany, cz´Êciowo zachowany
(wie˝a bramna, fragmenty murów kurtynowych).
Wzniesiony w XIV w., nadbudowany w XV w.,
zniszczony w XVIII w.

Funkcje turystyczne: Obecnie w masywnej go-
tyckiej wie˝y znajduje si´ muzeum-zbrojownia.
Wst´p p∏atny. W okresie letnim zarzàdzajàcy obiek-
tem organizujà w obr´bie zachowanych murów zam-
ku koncerty i festyny.

Zamek Biskupów („Dom Polonii”) 
w Pu∏tusku
Wzniesiony zosta∏ ok. XVI w. (z wykorzystaniem
elementów gotyckich), odbudowany po wojnach
szwedzkich w XVII w., rozbudowany w XVIII w. 
W latach 1975-1989 dostosowany do potrzeb ho-
telowo-konferencyjnych.

Funkcje turystyczne: Obecnie w odrestauro-
wanych wn´trzach znajduje si´ centrum hotelowo-
-konferencyjne. Organizowane sà tu tak˝e wystawy
czasowe. Zamek i jego otoczenie (ogród, przystaƒ
nad Narwià) sà dost´pne wy∏àcznie dla goÊci hotelo-
wych. Do cz´Êci gastronomicznej i sal wystawowych
w skrzydle zachodnim wst´p wolny.

4. Ujazdowski Castle in Warsaw (seventeenth century). Reconstructed in 1975-1983 according to a project by architect Piotr Biegaƒski; today:
seat of the internationally renowned Center of Contemporary Art (every fifth visitor is a foreigner), 2003.

4. Zamek Ujazdowski w Warszawie (XVII w.). Odbudowany i zrekonstruowany w latach 1975-1983 (wg projektu arch. Piotra Biegaƒskiego),
obecnie siedziba Centrum Sztuki Wspó∏czesnej, oÊrodka o ustalonej mi´dzynarodowej renomie (co piàty goÊç CWS jest cudzoziemcem), 2003 r.
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Zamek Rycerski w Tykocinie
Gotycki, ceglany zamek zosta∏ wzniesiony w XIV w.
jako jedna ze stra˝nic p∏n.-wsch. granic Mazowsza. 
W XVI w. nastàpi∏a jego rozbudowa w stylu renesan-
sowym, a w XVII stuleciu kolejna przebudowa.
Zniszczony w czasie wojen szwedzkich zosta∏ roze-
brany w XVIII w. Obecnie zachowane sà jedynie
fragmenty fundamentów oraz umocnieƒ ziemnych.

Funkcje turystyczne: Ceglane fundamenty i po-
zosta∏oÊci ziemnych umocnieƒ bastionowych, a tak˝e
dawny dziedziniec zamkowy udost´pnione sà turys-
tom bez ograniczeƒ. Ruiny zamku, po∏o˝one w sà-
siedztwie s∏ynnego barokowego zespo∏u klasztorne-
go, sà ch´tnie odwiedzane.

Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w P∏ocku
Zosta∏ wzniesiony w XIV w. (gotyk, ceg∏a), póêniej
wielokrotnie przebudowywany. W∏àczenie Êrednio-
wiecznych murów do zespo∏u opactwa benedyktyƒ-
skiego czynià zarys dawnego zamku ma∏o czytelnym.

Obecny stan zachowania: dwie wie˝e i fragmenty
murów zamkowych.

Funkcje turystyczne: W zespole opactwa, w sk∏ad
którego wchodzà fragmenty zamku, znajdujà si´ dwa
muzea: Mazowieckie i Diecezjalne. Wst´p na teren
zamkowy jest wolny, do muzeów – p∏atny.

Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Ciechanowie
Gotycki, ceglany zamek zosta∏ wzniesiony w wie-
kach XV-XVI. W XVI w. przebudowany na renesan-
sowà rezydencj´, po wojnach szwedzkich opuszczo-
ny. Obecny stan zachowania: dwie naro˝ne wie˝e –
zachodnia i wschodnia, obwód murów, przyziemie
domu mieszkalnego curia major. Obiekt obecnie re-
konstruowany.

Funkcje turystyczne: W zamku zorganizowano
Muzeum Okr´gowe – w obu wie˝ach oraz w piwni-
cach Wielkiego Domu znajdujà si´ sale wystawowe.
Wytyczono tak˝e tras´ na koronie murów, skàd
rozpoÊciera si´ malowniczy widok na okolic´ zamku.

5, 6. Castle of the Dukes of Mazovia in Ciechanów (fifteenth - sixteenth century). The two towers and cellars of the curia major contain 
exhibition showrooms; a trail leading along the castle walls offers picturesque views of the  environs, 2002.

5, 6. Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Ciechanowie (XV-XVI w.). W obu wie˝ach oraz w piwnicach Wielkiego Domu zorganizowano sale
wystawowe; wytyczono tak˝e tras´ na koronie murów, skàd rozpoÊciera si´ malowniczy widok na okolic´ zamku, 2002 r.
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W sezonie letnim na obszernym dziedziƒcu zam-
kowym odbywajà si´ koncerty, spektakle teatralne 
i operowe. Wst´p do zamku p∏atny.

Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Sochaczewie
Wzniesiony w XIV w., przebudowany w XVII w.
Odbudowany w XVIII w. po zniszczeniach w czasie
wojen szwedzkich, zosta∏ ponownie zniszczony
w koƒcu tego samego stulecia. Obecny stan zachowa-
nia: ruiny budynku mieszkalnego, zarys fosy i frag-
menty gotyckich, ceglanych murów obronnych.

Funkcje turystyczne: Teren otwarty. Ruiny zam-
ku i pozosta∏oÊci fosy sà dost´pne dla turystów.

Zamek Rycerski w Oporowie
Jeden z niewielu zachowanych w dobrym stanie zam-
ków mazowieckich. Gotycki, ceglany obiekt zosta∏
wzniesiony w XV w., nast´pnie modernizowany

w XVIII i XIX w. W latach 1960-1965 starannie
odrestaurowany. Obecnie mieÊci si´ w nim muzeum.

Funkcje turystyczne: Do muzeum wn´trz rene-
sansowych wst´p p∏atny. W zamku znajdujà si´
pokoje goÊcinne i sale konferencyjne. Zarzàdzajàcy
obiektem organizujà w nim koncerty, odczyty, wie-
czory poezji i literatury; a w okresie letnim na zam-
kowym dziedziƒcu i w zabytkowym parku urzàdzajà
spektakle i widowiska.

Zamek Królewski w Inow∏odzu
Zbudowany na skarpie nad Pilicà przez Kazimierza
Wielkiego (gotycki, ceglany, XIV w.), przebu-
dowany w okresie renesansu, zniszczony w czasie
wojen szwedzkich, od XVII w. pozostaje w ruinie.
Do dziÊ zachowa∏y si´ fragmenty fundamentów.

Funkcje turystyczne: Zachowane fragmenty fun-
damentów sà udost´pnione turystom. Wst´p wolny.

7. Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Ciechanowie (XV-XVI w.). W sezonie letnim na obszernym (50 x 50 m) dziedziƒcu zamkowym odby-
wajà si´ koncerty oraz spektakle teatralne i operowe. Sà one nie tylko wa˝nym wydarzeniem kulturalnym dla mieszkaƒców Ciechanowa, ale
tak˝e atrakcjà przyciàgajàcà wielu turystów, 2002 r.

7. Castle of the Dukes of Mazovia in Ciechanów (fifteenth-sixteenth century). During the summer season, the spacious (50 x 50 m) castle
courtyard features concerts as well as theatrical and opera spectacles, thus becoming not only an important cultural event for the inhabitants
of Ciechanów but also an attraction for numerous tourists, 2002.
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Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Rawie
Mazowieckiej
Zamek gotycki, ceglany, wzniesiony w XIV w.
Zniszczony w czasie po˝aru (XVI w.), a nast´pnie
podczas wojen szwedzkich (XVII w.). W XVIII w.
przystàpiono do rozbiórki murów. Cz´Êciowo zre-
konstruowany po II wojnie Êwiatowej (w latach 1955-
1976). Stan obecny: oÊmioboczna wie˝a oraz frag-
menty murów obwodowych.

Funkcje turystyczne: Obiekt w formie trwa∏ej
ruiny dost´pny dla turystów. Do wie˝y, w której pre-
zentowana jest wystawa ukazujàca histori´ zamku,
wst´p p∏atny.

Zamek Arcybiskupów Gnieênieƒskich w Drzewicy
Zamek gotycko-renesansowy, ceglany, zbudowany
w XVI w. Zniszczony przez po˝ar w XIX w. Po
II wojnie Êwiatowej ruiny zamku zabezpieczono.

Funkcje turystyczne: Obiekt udost´pniony tu-
rystom. Wst´p wolny. Mo˝liwoÊç obejrzenia dzie-
dziƒca, murów obwodowych, zachowanych wie˝ 
i fragmentów domu mieszkalnego.

8, 9. Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Czersku (XIV w.). Wzniesiony na skarpie nad dolinà Wis∏y, zniszczony w czasie potopu szwedzkiego.
Zachowa∏y si´ trzy baszty oraz cz´Êç obwodu murów obronnych. Dla turystów udost´pnione sà dwie najlepiej zachowane wie˝e: bramna 
i wschodnia. Ze szczytu wie˝y bramnej rozciàga si´ urokliwy widok na dziedziniec i wie˝´ zachodnià oraz malownicze otoczenie wzgórza
zamkowego, 2004 r.

8, 9. Castle of the Dukes of Mazovia in Czersk (fourteenth century). Erected on the escarpment of the Vistula valley, the castle was destroyed
during the Swedish “deluge”. Three bastions and a fragment of the defensive walls have survived up to this day. The two best preserved tow-
ers : gate and eastern, are open to the public. The gate tower offers a magnificent view of the courtyard, the western tower, and picturesque
surrounding of Castle Hill, 2004.
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Wykorzystanie zamków Mazowsza 
w celach turystycznych
Poza niedost´pnymi dla turystów zamkami w ¸owi-
czu9 i w Bykach pod Piotrkowem Trybunalskim10, ma-
zowieckie zamki (lub ich pozosta∏oÊci) sà adaptowane
w celach turystycznych, s∏u˝àc obecnie jako muzea,
galerie, trwa∏a ruina (cz´sto z wyznaczonym szlakiem
turystycznym), a tak˝e pe∏niàc rol´ komercyjnà jako
baza konferencyjna, noclegowa i gastronomiczna11.

W wi´kszoÊci wymienionych obiektów znajdujà
si´ muzea i galerie. Jest to – jak si´ wydaje – korzyst-
ne z punktu widzenia zarówno ochrony tych zabyt-
ków, jak i rozwoju turystyki, zw∏aszcza krajoznaw-
czej (dzia∏alnoÊç edukacyjna, wystawy) oraz kulturo-
wej (koncerty, spektakle teatralne, konkursy, spot-
kania literackie, festiwale). Rol´ muzealnà i wysta-
wienniczà pe∏nià wszystkie zamki warszawskie
(Królewski, Ujazdowski, Ostrogskich), a tak˝e zamki
w Oporowie, Ciechanowie, P∏ocku i Liwie, pro-
wadzàc w ten sposób jednoczeÊnie dzia∏alnoÊç 
konserwatorskà, oÊwiatowà oraz naukowo-badaw-
czà12. Nale˝y podkreÊliç, ˝e szczególnà aktywnoÊç 
w tym zakresie wykazujà zamki warszawskie. Sà to

obiekty odbudowane po zniszczeniach wojennych 
i w miar´ mo˝liwoÊci starannie piel´gnowane, w do-
brym stanie technicznym, dysponujàce znacznà po-
wierzchnià u˝ytkowà, zlokalizowane w mieÊcie sta-
nowiàcym wa˝ny oÊrodek turystyczny.

Zamek Królewski ma mo˝liwoÊç nie tylko orga-
nizowania wystaw sta∏ych i czasowych, ale – dyspo-
nujàc wyspecjalizowanymi dzia∏ami, m.in. oÊwia-
towym czy Pracownià Dzia∏aƒ Muzealnych – jest 
w stanie przedstawiç bogatà ofert´ propozycji, takich
chocia˝by jak tzw. lekcje muzealne, sta∏e zaj´cia
plastyczne dla m∏odzie˝y szkolnej (np. cykl „Rysu-
nek dawnych mistrzów”) bàdê warsztaty dla doro-
s∏ych (tzw. spotkania czwartkowe i sobotnie). W okre-
sie wiosennym wspólnie z OÊrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli organizuje bezp∏atne wyk∏ady dla stu-
dentów i nauczycieli (np. kurs „Historia Polski 
w obrazach”, finansowany przez Fundacj´ Bankowà
im. Leopolda Kronenberga). Zamek prowadzi te˝
szerokà dzia∏alnoÊç wydawniczà. Odbywajàce si´ na
zamku koncerty nawiàzujà charakterem najcz´Êciej
do tradycji dworskiej kameralistyki (w czerwcu i lip-
cu – Festiwal Mozartowski, w listopadzie i grudniu –
Festiwal Muzyki Dawnej).

10. Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Czersku (XIV w.). Widok z wie˝y wschodniej na wie˝´ bramnà. Widoczne ceglane arkady mostu ufun-
dowanego przez marsza∏ka Franciszka Bieliƒskiego w XVIII w. (powsta∏ w miejscu zwodzonego mostu drewnianego, opuszczanego z wie˝y
bramnej), 2004 r.

10. Castle of the Dukes of Mazovia in Czersk (fourteenth century). View from the eastern tower onto the gate tower. Visible brick arcades of a
bridge founded by Marshal Franciszek Bieliƒski during the eighteenth century (built on the site of a wooden drawbridge, lowered from the gate
tower), 2004.
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Zamek Ujazdowski w Warszawie, siedziba dzia-
∏ajàcego od 1988 r. Centrum Sztuki Wspó∏czesnej,
jest placówkà tworzàcà, prezentujàcà i dokumentu-
jàcà sztuk´ najnowszà we wszystkich jej aspektach13.
Organizowane tu imprezy (spotkania z twórcami, se-
anse filmowe) oraz wystawy sztuki wspó∏czesnej ma-
jà ju˝ ustalonà renom´ nie tylko wÊród warszawskich
mi∏oÊników kultury, ale tak˝e obcokrajowców (co
piàty odwiedzajàcy jest goÊciem zagranicznym).
Dzia∏ajà tu elitarna ksi´garnia artystyczna i sklep 
z dzie∏ami sztuki u˝ytkowej (meble, bibeloty projek-
tu wybitnych artystów). CSW prowadzi tak˝e w∏asny
dzia∏ wydawnictw14. Dyrekcja Centrum ma wiele
interesujàcych planów na przysz∏oÊç, m.in. zamierza
uporzàdkowaç otoczenie i przekszta∏ciç tereny par-
kowe sàsiadujàce z zamkiem w sta∏à wystaw´ rzeêby,
tzw. Ogród Rzeêb.

Jak wspomniano, do niektórych zamków mazo-
wieckich wst´p jest p∏atny. Sà to wszystkie zamki
warszawskie, zamki w Czersku, Ciechanowie, Opo-
rowie, Liwie. Do innych obiektów turyÊci majà wst´p
wolny (Drzewica, Inow∏ódz, Sochaczew) lub te˝ cz´-
Êciowo wolny (P∏ock, Rawa Mazowiecka). Nale˝y przy
tym podkreÊliç, ˝e poza Zamkiem Królewskim w War-
szawie (w którym zresztà obowiàzujà bilety o ró˝nych
poziomach cen w zale˝noÊci od wyboru trasy zwie-
dzania15), bilety wst´pu nie sà drogie (przeci´tna cena
biletu normalnego to ok. 5 z∏). Wydaje si´, ˝e próg
cenowy nie powinien byç istotnym ograniczeniem
atrakcyjnoÊci turystycznej tych obiektów. Trudno jest
te˝ nawet rozwa˝aç redukowanie wysokoÊci op∏at, po-
niewa˝ wp∏ywy z biletów stanowià dla wi´kszoÊci
zamków znaczàcà pozycj´ w bud˝ecie (por. tab. 2).
Ale pomimo tych dochodów oraz dotacji otrzymy-
wanych z Ministerstwa Kultury i w∏adz lokalnych ˝a-
den z opiekunów omawianych zamków nie by∏ w sta-
nie zadeklarowaç, ˝e posiada wystarczajàce Êrodki na
utrzymanie zabytku w nale˝ytym stanie.

Ruch turystyczny notowany w skali roku, szaco-
wany na podstawie liczby sprzedanych biletów wst´-
pu, jest najwi´kszy w Zamku Królewskim w War-
szawie (prawie 500 000 osób), drugà pozycj´ zaj-
muje Zamek Ujazdowski w Warszawie (140 000), 
na kolejnych miejscach plasujà si´ zamki w Czersku 
(24 000)16, Liwie (16 000), Ciechanowie (14 000)
oraz Oporowie (12 000)17. W tych obiektach, 
w których jest wst´p wolny lub cz´Êciowo wolny,
trudno nawet w przybli˝eniu oszacowaç ruch tu-
rystyczny18.

Do pe∏nienia funkcji hotelowej przystosowanych
zosta∏o po 1945 r. kilka zamków Mazowsza (Pu∏tusk,
Oporów). Zamek w Pu∏tusku nale˝y do elitarnej gru-
py „Leisure and Heritage” („Wypoczynek w Za-
bytkach”) . Jest on przyk∏adem jednej z najstarszych
w Polsce adaptacji do takich potrzeb. Malowniczo
po∏o˝ony na skarpie nad Narwià zosta∏ przekszta∏-
cony w koƒcu lat 70. w centrum hotelowo-konfe-
rencyjne. Obecnie w gruntownie odrestaurowanych
wn´trzach obiektu, nale˝àcego do Stowarzyszenia

Wspólnota Polska i zwanego „Dom Polonii”, miesz-
czà si´ cz´Êci konferencyjna oraz hotelowo-gastrono-
miczna mogàce przyjàç oko∏o 100 goÊci. W skrzydle
zachodnim organizowane sà wystawy czasowe. Na
uwag´ zas∏uguje staranne zagospodarowanie otocze-
nia zamku (wybudowanie przystani nad rzekà, urzà-
dzenie ogródka). 

Inny przyk∏ad adaptacji dla funkcji hotelowej
stanowi XV-wieczny zamek w Oporowie. Znajdujà
si´ w nim stylowo urzàdzone pokoje goÊcinne
(wchodzàce w sk∏ad tzw. apartamentu, sk∏adajàcego
si´ z trzech sypialni, salonu, kuchni i ∏azienki). 
W zamku, malowniczo po∏o˝onym na wyspie, oto-
czonym rozleg∏ym parkiem, organizowane sà spot-
kania naukowe, bankiety, koncerty, spektakle teatral-
ne, wieczory poetycko-muzyczne oraz kameralne 
imprezy prywatne (w Sali Rycerskiej odbywajà si´
uroczystoÊci Êlubne). W okresie letnim zabytkowy
park i dziedziniec sà miejscem imprez plenerowych. 

Niestety, niewiele obiektów zosta∏o przystoso-
wanych do potrzeb turystów niepe∏nosprawnych. Sà
to jedynie zamek w Oporowie oraz zamki Ujaz-
dowski i Królewski w Warszawie. Wyeliminowanie
barier architektonicznych (przystosowanie toalet,
ciàgów komunikacji poziomej i pionowej), specjalne
przygotowanie wystaw, informacji i przewodników
dokonane zosta∏o wy∏àcznie w obiektach o bardzo
dobrym stanie zachowania, pe∏niàcych ró˝norodne
funkcje i cieszàcych si´ znacznà popularnoÊcià wÊród
turystów20.

Wzmacnianie atrakcyjnoÊci oferty
turystycznej
Wi´kszoÊç wspomnianych zamków na Mazowszu
jest wykorzystana do funkcji turystycznej w sposób
kreatywny i twórczy, stajàc si´ silnym magnesem 
i du˝à atrakcjà dla turystów. Zw∏aszcza doskonale
odrestaurowane zamki w Warszawie (Królewski,
Ujazdowski) sà przyk∏adem obiektów, które przycià-
gajà zwiedzajàcych sta∏ymi i czasowymi wystawami,
koncertami z udzia∏em Êwiatowej s∏awy wirtuozów,
warsztatami, kursami; a poza tym, co nale˝y pod-
kreÊliç, sà to zabytki dost´pne dla osób niepe∏no-
sprawnych. Starannie przygotowane do pe∏nienia tej
funkcji wydajà si´ tak˝e zamki w Pu∏tusku i w Opo-
rowie, pe∏niàce jednoczeÊnie wiele ró˝nych w charak-
terze zadaƒ – muzeum, galerii, hotelu, centrum
konferencyjnego. 

Niewàtpliwie w trudniejszej sytuacji sà zamki
przetrwa∏e do czasów nam wspó∏czesnych w gor-
szym stanie (zachowane jedynie zarysy murów, po-
zosta∏oÊci wie˝ obronnych) i nieodbudowane. Do
grupy tej nale˝à m.in. obiekty w Czersku, Ciecha-
nowie, Liwie, Rawie Mazowieckiej. Pozbawione mo-
˝liwoÊci organizacji wystaw w stylowych wn´trzach,
bazy noclegowej, prowadzenia kawiarni lub restau-
racji, mogà zwróciç uwag´ turystów jedynie jako ro-
mantyczne ruiny – miejsce sentymentalnych spacerów.
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A jednak nawet w tak wydawa∏oby si´ niekorzyst-
nych warunkach cz´Êç zarzàdzajàcych zamkami stara
si´ przyciàgaç turystów atrakcyjnà ofertà kulturalnà,
przede wszystkim imprezami plenerowymi, przygoto-
wywanymi w okresie wakacji letnich. Interesujàcym
rezultatem takich przedsi´wzi´ç mogà si´ poszczyciç
administratorzy zamków i w∏adze lokalne w Liwie,
Czersku i Ciechanowie.

Za dobry przyk∏ad lokalnej atrakcji turystycznej,
jakà Êwiadomie wykreowano, mo˝e s∏u˝yç zorgani-
zowany w maju 2003 r. na zamku w Liwie festyn his-
toryczno-archeologiczny, nazwany przez organizato-
rów „Rzym, czyli pierwsze wspólne korzenie Euro-
py”21. Impreza o charakterze rozrywkowo-eduka-
cyjnym odby∏a si´ tam ju˝ po raz kolejny, przygoto-
wana przy wspó∏udziale Muzeum Archeologicznego

11. Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej (XIV w.). Z jednej z najwi´kszych polskich warowni pozosta∏y do naszych czasów
jedynie oÊmioboczna wie˝a naro˝na oraz cz´Êç fundamentów, udost´pnione turystom, 2003 r.

11. Castle of the Dukes of Mazovia in Rawa Mazowiecka (fourteenth century). The only remnants of one of the largest Polish fortresses which
had survived up to this day include the octagonal corner tower and part of the foundations, opened to tourists, 2003.
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w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego i UMCS
w Lublinie. W programie przewidziano wystaw´ 
odkryç archeologicznych z okolic Liwu, warsztaty
r´kodzielnicze (garncarzy, bràzowników, rogowni-
ków), pokaz musztry legionistów rzymskich.
Przedsi´wzi´cie finansowa∏y wp∏ywy z biletów
(nale˝y podkreÊliç, ˝e osoby niepe∏nosprawne mia∏y
wst´p wolny) oraz dochody z uruchomionych punk-
tów gastronomicznych.

Kolejnà godnà uwagi inicjatywà sà przyciàgajàce
turystów wydarzenia organizowane cyklicznie w go-
tyckim Zamku Ksià˝àt Mazowieckich w Czersku pod
Górà Kalwarià. W okresie letnim urzàdzane sà tu im-
prezy plenerowe, m.in. festyn wiosenny „Ogrody
Królowej Bony”, turnieje rycerskie (pokazy Hufca
Kasztelanii Czerskiej), koncerty muzyki dawnej, lu-
dowej i wspó∏czesnej, spotkania i warsztaty (np. we
wrzeÊniu – „Europejskie Dni Dziedzictwa”). Cz´Êç
tych imprez organizowana jest wspólnie z Polskim
Towarzystwem Archeologicznym oraz Muzeum Ar-
cheologicznym w Warszawie. Z uwagi na niewielkà

odleg∏oÊç od stolicy (ok. 30 km) oraz dzi´ki odpo-
wiedniej promocji w lokalnej prasie, radiu i TV cie-
szà si´ one ogromnym zainteresowaniem. 

Interesujàcà dzia∏alnoÊç prowadzà te˝ opiekuno-
wie zamku w Ciechanowie, na którego rozleg∏ym dzie-
dziƒcu o wymiarach blisko 50 x 50 m organizowane
sà w okresie letnim koncerty muzyki klasycznej,
przedstawienia operowe (ostatnio Opery ¸ódzkiej) 
i teatralne, przyciàgajàce m.in. efektownà i roman-
tycznà oprawà scenograficznà licznych widzów.

W co najmniej kilku obiektach szansa stworzenia
atrakcyjnego, wielostronnego oÊrodka kultury wyda-
je si´ nie w pe∏ni wykorzystana. Przyczyny sà wielo-
rakie, np. zamki w ¸owiczu i Bykach pod Piotr-
kowem Trybunalskim w ogóle nie sà udost´pniane
turystom przez prywatnych w∏aÊcicieli; natomiast
gospodarze zachowanego jedynie w niewielkiej
cz´Êci zamku w Rawie Mazowieckiej nie spowo-
dowali, by sta∏ si´ on atrakcjà turystycznà w takim
stopniu, jak opisane zabytki w Liwie, Ciechanowie 
i Czersku.

12. Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Czersku (XIV w.). Wie˝a wschodnia, udost´pniona turystom. W wie˝y tej znajdowa∏o si´ niegdyÊ
wi´zienie zamkowe. Obecnie mo˝na je zobaczyç dzi´ki specjalnemu pomostowi-galerii wzniesionemu w po∏owie wysokoÊci wie˝y, 2004 r.

12. Castle of the Dukes of Mazovia in Czersk (fourteenth century). The eastern tower, opened to the public. This former castle prison can be
toured thanks to a special bridge-gallery built at mid-height of the tower, 2004.
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Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e omówione
zamki mazowieckie sà znacznie zró˝nicowane pod
wzgl´dem pe∏nionych funkcji i zakresu us∏ug turysty-
cznych oraz pod wzgl´dem popularnoÊci i rozg∏osu
(zamki: Królewski, Ujazdowski i Ostrogskich w War-
szawie osiàgn´∏y ju˝ mi´dzynarodowà rang´ turys-
tycznà). Z uwagi na te ró˝nice mo˝na podzieliç zamki
mazowieckie na trzy grupy.

Do pierwszej nale˝y zaliczyç przede wszystkim
du˝e placówki (zamki w Warszawie, Pu∏tusku), które
sta∏y si´ ju˝ wa˝nymi oÊrodkami turystycznymi 
o ustalonym presti˝u i renomie, a imprezy tam orga-
nizowane majà wysokà rang´ i Êciàgajà t∏umy goÊci.

W drugiej grupie mieszczà si´ te obiekty, których
stan zachowania nie pozwala na tak wielostronne
wykorzystanie, ale dzi´ki inicjatywie zarzàdzajàcych
sà miejscem popularnych imprez plenerowych (np.
Ciechanów, Czersk, Liw), przyciàgajà spo∏ecznoÊç
lokalnà i turystów wypoczywajàcych w okolicy.

W trzeciej grupie, na szcz´Êcie niewielkiej, znaj-
dujà si´ zamki zlokalizowane na obszarach o ma∏ym
ruchu turystycznym, których gospodarze sà pasywni

i ograniczajà si´ jedynie do udost´pnienia obiektu
zwiedzajàcym, bez próby prze∏amania stereotypu 
i podj´cia wysi∏ku wykreowania interesujàcego pro-
duktu turystycznego (np. Rawa Mazowiecka).

Na podstawie powy˝szych uwag mo˝na stwier-
dziç, ˝e czynnikami przyciàgajàcymi do zamków 
mazowieckich spo∏ecznoÊç lokalnà i turystów, poza
atrakcyjnoÊcià samego zabytku i jego lokalizacjà, sà
efektowne i ró˝norodne formy dzia∏alnoÊci (baza tu-
rystyczna, wystawy, koncerty). Istotne sà tak˝e czas
otwarcia (wyd∏u˝enie godzin wst´pu w okresie let-
nim) oraz sprawny system informacji i promocji 
o obiekcie i jego dzia∏alnoÊci (foldery, katalogi, ulot-
ki, tablice przy drogach, informacja w internecie).

Wydaje si´, ˝e w wielu zamkach polskich, szcze-
gólnie w tych po∏o˝onych poza t∏umnie ucz´szczany-
mi trasami turystycznymi, istnieje wcià˝ niewyko-
rzystana szansa stworzenia oÊrodków rozwijajàcych
˝ycie kulturalne miejscowoÊci, pe∏niàcych rol´ edu-
kacyjnà oraz szerzàcych informacje o tradycji, his-
torii i lokalnej to˝samoÊci. OÊrodki takie mog∏yby si´
staç atrakcyjnym elementem promocji regionu oraz
przyczyniç si´ do rozwoju turystyki krajoznawczej 
i kulturowej. Wyjàtkowe znaczenie zamków dla har-
monijnej gospodarki przestrzennej danego obszaru 
i jego kulturowej to˝samoÊci zosta∏o podkreÊlone 
w projekcie „Planu zagospodarowania przestrzenne-
go województwa mazowieckiego”23.

PodkreÊliç nale˝y, ˝e zgodnie z prognozami kie-
runków rozwoju turystyki w Polsce, w najbli˝szej
przysz∏oÊci b´dzie ros∏o znaczenie wycieczek krajo-
znawczych, zaspokajajàcych potrzeb´ nie tylko wypo-
czynku, ale tak˝e kontaktu z obiektami zabytkowymi
czy imprezami kulturalnymi. Rozwój muzealnictwa
(szczególnie w obiektach historycznych) móg∏by
sprzyjaç zaspokajaniu takich potrzeb. JednoczeÊnie
s∏u˝y∏by g∏´bszemu poznaniu historii oraz dziedzic-
twa kultury duchowej i materialnej w ciekawej, ∏atwo
przyswajalnej formie. Z kolei odpowiednio realizo-
wane programy „aktywizacji” obiektów i zespo∏ów
historycznych sà spójne z zadaniami ochrony dóbr
kultury, poniewa˝ w∏aÊciwie wykorzystany zabytek,
„przywrócony ˝yciu”, jak pisa∏ prof. Jan Zachwa-
towicz, ma zawsze wi´ksze szanse przetrwania dla
przysz∏ych pokoleƒ24.

Powy˝szy tekst powsta∏ na podstawie pracy badawczej „Zabytki 
o funkcjach turystycznych” (IGPIK/PB-300) przeprowadzonej w latach
2001-2003 w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 
w Warszawie oraz pracy badawczej „Wykorzystanie zabytków Mazowsza
dla funkcji turystycznej” (DS/II45) realizowanej obecnie w Instytucie
Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie pod kierunkiem autorki.

13. Zamek Ksià˝àt Mazowieckich w Czersku (XIV w.). Widok 
z przejÊcia w wie˝y bramnej w kierunku dziedziƒca, 2004 r.

13. Castle of the Dukes of Mazovia in Czersk (fourteenth century).
View from the passage in the gate tower towards the courtyard,
2004.

Prof. nadzw. dr hab. in˝. arch. Anna Pawlikowska-
-Piechotka pracuje w Instytucie Turystyki i Rekreacji
AWF w Warszawie. Jest wyk∏adowcà na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Warszawskiej oraz cz∏onkiem
Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.
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Tab. 1. Zestawienie stanu zachowania i dost´pnoÊci turystycznej zamków Mazowsza

Nazwa zamku Stan zachowania Dost´pnoÊç Ograniczenia
turystyczna dost´pnoÊci

Zamek Królewski odbudowany ca∏y rok wst´p p∏atny

w Warszawie (XIV w.)

Zamek Ostrogskich odbudowany ca∏y rok wst´p p∏atny do sal 

w Warszawie (XVII w.) wystawowych i na koncerty

Zamek Ujazdowski odbudowany ca∏y rok wst´p p∏atny do sal 

w Warszawie (XIV w.) wystawowych

Zamek Ksià˝àt zachowane fragmenty  ca∏y rok wst´p p∏atny

Mazowieckich w Czersku murów obronnych

(XIV w.) oraz trzy baszty

Zamek Ksià˝àt zachowane fragmenty ca∏y rok wst´p p∏atny

Mazowieckich w Liwie murów obronnych

(XIV w.) oraz wie˝a bramna

Zamek Biskupów  odrestaurowany ca∏y rok wst´p wolny do punktów 

w P∏ocku (XIV w.) gastronomicznych i sal 

„Dom Polonii” wystawowych w skrzydle

zachodnim

Zamek Ksià˝àt zachowany zarys ca∏y rok wst´p wolny

Mazowieckich fundamentów

w Tykocinie (XIV w.)

Zamek Ksià˝àt zachowane mury obwodowe, ca∏y rok wst´p p∏atny

Mazowieckich dwie naro˝ne wie˝e oraz

w Ciechanowie przyziemie domu 

(XV - XVI w.) mieszkalnego curia major

Zamek Ksià˝àt zachowane fragmenty domu ca∏y rok wst´p wolny

Mazowieckich mieszkalnego, fragmenty 

w Sochaczewie (XIV w.) murów obronnych i fosy

Zamek Rycerski odrestaurowany ca∏y rok wst´p p∏atny 

w Oporowie (XV w.)

Zamek Królewski zachowane fragmenty ca∏y rok wst´p wolny

w Inow∏odzu (XIV w.) fundamentów

Zamek Ksià˝àt zachowana baszta  ca∏y rok wst´p na wie˝´ p∏atny

Mazowieckich w Rawie i fragmenty murów (tylko VI-IX)

Mazowieckiej (XIV w.) obronnych

Zamek Arcybiskupów zachowana pe∏na wysokoÊç  ca∏y rok wst´p wolny

Gnieênieƒskich murów obronnych, wie˝e,

w Drzewicy (XVI w.) fragmenty domu mieszkalnego

Opracowanie na podstawie badaƒ terenowych Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie (2002-2003).

Uwaga: W roku 2003 wprowadzono wst´p wolny w Zamku Królewskim w Warszawie w niedziele; w Liwie 
– w soboty.
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Zamek Stan Funkcja Oferta Dzia∏alnoÊç Ruch Okres G∏ówne Adaptacja do
budowli g∏ówna us∏ug dodatkowa turystyczny, maksymal- êród∏o potrzeb osób

rodzaje nego ruchu dochodów niepe∏no-
grup turystycznego sprawnych

Ciechanów w wi´kszoÊci muzeum wystawa, koncerty 14 000, IV-X sprzeda˝ nie
zrekonstruo- sklep, muzyki wycieczki biletów,
wany kawiarnia dawnej, szkolne dotacje

spektakle rzàdowe
operowe

Czersk cz´Êciowo muzeum wystawa, pikniki, 24 000, V oraz IX, sprzeda˝ nie
w ruinie kiosk turnieje turyÊci biletów,

rycerskie, indywidualni pamiàtek,
koncerty i wycieczki dotacje

szkolne rzàdowe

Liw cz´Êciowo muzeum wystawa wieczory 16 000, V- IX sprzeda˝ nie
w ruinie poezji, grupy biletów,

spotkania  szkolne wesela
literackie, dotacje
festiwale, rzàdowe
pikniki,
turnieje

Oporów bardzo dobry muzeum wystawa konferencje, 12 000, V-VI sprzeda˝ tak
sta∏a, koncerty, turyÊci biletów,
pokoje bale, indywidualni organizacja
goÊcinne, wieczory imprez
restauracja literackie

Pu∏tusk bardzo dobry oÊrodek hotel, konferencje, brak danych brak danych sprzeda˝ nie
hotelowo- galeria, pobyty wy- us∏ug
-konferen- restauracja poczynkowe,
cyjny wystawy

Zamek bardzo dobry muzeum wystawy, konferencje, brak danych V- IX sprzeda˝ nie
Ostrogskich biblioteka, koncerty biletów,
w Warszawie fonoteka organizacja

imprez,
dotacje
rzàdowe

Zamek bardzo dobry muzeum wystawy, koncerty, 140 000 brak danych sprzeda˝ tak
Ujazdowski i galeria ksi´garnia, wystawy, biletów,
w Warszawie (CSW) biblioteka, pokazy wynajem

restauracja filmowe pomieszczeƒ,
dotacje
rzàdowe

Zamek bardzo dobry Muzeum wystawy, koncerty, 482 233, VI -VIII sprzeda˝ tak
Królewski – Pomnik kawiarnia kursy, turyÊci biletów,
w Warszawie Historii warsztaty, indywidualni sprzeda˝

i Kultury bale, pamiàtek,
Narodowej imprezy dotacje

kulturalne rzàdowe,
i rzàdowe wynajem

sal

Tab. 2. Zestawienie funkcji i ofert turystycznych wybranych zamków Mazowsza

Opracowanie na podstawie badaƒ terenowych Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie (2002-2003).

Uwaga: 
1. Informacja o ruchu turystycznym w zamkach dla 2002 r. szacowana na podstawie liczby sprzedanych biletów
wst´pu (deklaracja ustna zarzàdzajàcych placówkami); dla Zamku Ostrogskich w Warszawie oraz „Domu Polonii” 
w Pu∏tusku – brak dost´pnych danych.
2. Program komercyjnego wynajmu reprezentacyjnych sal Zamku Królewskiego w Warszawie jest ofertà obejmujàcà
m.in. Sal´ Koncertowà (4200 z∏), Sal´ Rady (3200 z∏), Sal´ Wielkà (17 000 z∏), Wielki Skarbiec (6000 z∏) – wg ofer-
ty na stronie internetowej w maju 2003 r.



In comparison to other architectural monuments,
historical castles attract both overseas and domes-

tic tourists. The prime problem involves catering to
the needs of the visitors without destroying the char-
acter of the unique historical environment. As
tourism continues to progress, the solution of this
dilemma becomes ever more crucial in  the case of
historical castles. 

The majority of Mazovian castles fulfils the func-
tion of a museum or  a gallery, a state of things which,
apparently, is welcome both from the point of view 
of the need to protect historic monuments and the
development of sustainable tourism (sightseeing 
conceived as an educational activity, and cultural
tourism, which involves concerts, theatre perform-
ances, competitions, and festivals). Some castles 
also play the role of the cultural centres of local

communities, thus becoming an important landmark.
It should also be stressed that select castles, 

particularly those located beyond popular tourist
routes, still enjoy a chance to become interesting and
significant centres which could influence the cultural
life of local communities and implement education
programmes pertaining to the tradition and history of
a given region (with emphasis on local identity). Such
a proposal of new forms of cultural life (thanks to the
initiative of the local authorities as well as the castles'
administrators) would simultaneously offer an oppor-
tunity to promote the region and develop sustainable
forms of tourism (sightseeing and cultural tourism).

Key words: historical environment values; 
cultural heritage protection; sustainable tourism
development; educational and historical space; pro-
ecological forms of tourism.
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1. Na potrzeby niniejszej pracy przyj´to delimitacj´ obszarowà 
w granicach Mazowsza historycznego (podregiony: warszawski,
∏ódzki, kurpiowski i p∏ocki), czyli znacznie wi´kszy teren ni˝ obj´ty
obecnymi administracyjnymi liniami granicznymi województwa
mazowieckiego (które tylko cz´Êciowo pokrywajà si´ z tradycyjny-
mi kulturowymi granicami ziemi mazowieckiej).

2. Por. L. Kajzer i in., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2002.

3. Por. Save the Castles, (w:) Ronda Iberia, Madrid 2002, s. 43.

4. Por. J. P. Piotrowski, Obiekty kultury jako atrakcja turystyczna,
(w:) Kulturowe aspekty turystyki, Warszawa 1997.

5. W latach 2002-2003 przeprowadzono w wybranych zamkach ba-
dania ankietowe w ramach realizacji pracy badawczej ITiR AWF 
w Warszawie Zabytki jako szczególny walor przestrzeni turystycz-
nej (DS-II45).

6. Zamki na Mazowszu rozumianym jako obszar historycznej ziemi
mazowieckiej, a nie tylko rejon we wspó∏czesnych granicach wo-
jewództwa mazowieckiego.

7. Koszt uczestnictwa w spotkaniach, kursach i warsztatach wynosi
Êrednio oko∏o 7 z∏ od osoby, natomiast w ramach wykupionego bile-
tu wst´pu na zamek mo˝na bezp∏atnie uczestniczyç w tzw. Sobot-
nich spotkaniach literackich, adresowanych zarówno do m∏odzie˝y,
jak i osób doros∏ych.

8. W literaturze poÊwi´conej historii architektury okreÊlany jako
pa∏ac (por. H. Faryna-Paszkiewicz i in., Atlas zabytków architektu-
ry w Polsce), jednak z uwagi na zachowane cechy obronne (bas-
tion-taras) nazywany jest w literaturze turystycznej zamkiem (por.
A. i R. Sypkowie, Zamki i warownie ziemi mazowieckiej), co
przesàdzi∏o o uwzgl´dnieniu obiektu w niniejszym opracowaniu.

9. Zamek Arcybiskupów Gnieênieƒskich w ¸owiczu (XIV-XVII w.)
jest ogrodzony i niedost´pny dla turystów.

10. W Zamku Rycerskim w Bykach pod Piotrkowem Trybunalskim
(XVI-XVII w.) znajduje si´ Wojewódzki OÊrodek Post´pu Rolni-
czego, teren jest ogrodzony i niedost´pny dla turystów.

11. Nale˝y dodaç, ˝e w∏aÊciciel nieruchomoÊci zabytkowej nie jest
obecnie obligowany literà prawa do wyra˝ania zgody na zwiedzanie
obiektu przez turystów (por. art. art. 140, 142, 149 i 193 kodeksu
cywilnego oraz art. 67 ustawy o ochronie dóbr kultury).

12. Zgodnie ze statutem ICOM (International Council of Museums,

Mi´dzynarodowej Rady Muzeów dzia∏ajàcej pod patronatem
UNESCO) zadaniem nowoczesnej placówki muzealnej jest 
w równym stopniu gromadzenie, konserwacja i przechowywanie
dóbr kultury, prowadzenie badaƒ naukowych oraz popularyzowanie
zbiorów poprzez organizacj´ wystaw i publikacj´ wydawnictw.

13. Np. latem 2003 r. w CSW mia∏y miejsce wystawy z udzia∏em
tak wybitnych wspó∏czesnych twórców, jak Magdalena Abakano-
wicz, Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Roman Opa∏ka, Leon
Tarasewicz.

14. Od kilku lat w CSW dzia∏a lokal gastronomiczny prowadzony
przez znanà dziennikark´ i malark´ Mart´ Gessler. Jej restauracja
„Qchnia Artystyczna” ma ju˝ ustalonà renom´; jest to miejsce spot-
kaƒ artystów i mi∏oÊników sztuki, a tak˝e promocji ksià˝ek.

15. Bilet normalny na wystawy sta∏e w 2003 r. kosztowa∏ 9 z∏, po-
nadto istnieje system zni˝ek (np. dla grup szkolnych) i op∏at do-
datkowych (np. za przewodnika).

16. Zdaniem zarzàdzajàcych, po opublikowaniu informatora w j´zy-
ku angielskim w 2002 r. znacznie wzros∏a liczba turystów zagranicz-
nych (Anglików, Niemców i Francuzów) odwiedzajàcych zamek.

17. Znaczna cz´Êç odwiedzajàcych Oporów to turyÊci zagraniczni
(Anglicy, Niemcy, Francuzi).

18. Na podstawie danych zebranych w czasie badaƒ terenowych
ITiR AWF w Warszawie w latach 2002-2003 (deklaracje ustne zarzà-
dzajàcych placówkami o liczbie sprzedanych biletów w skali roku). 

19.  Por. katalog Leisure and Heritage, Warszawa 2001.

20. Dyskusyjne mo˝e byç rozwa˝enie adaptacji dla osób niepe∏no-
sprawnych tak stosunkowo rzadko odwiedzanych obiektów, jak 
Rawa Mazowiecka czy Liw, ale z pewnoÊcià niepokoi brak odpo-
wiednich urzàdzeƒ i przygotowaƒ w zamku w Pu∏tusku (b´dàcego
jednoczeÊnie hotelem) i w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
(o du˝ym ruchu turystycznym w skali roku).

21. Por. W. Paw∏owski, Gdzie my, tam i Rzym, „Gazeta Wyborcza”
z 27 maja 2003 r.

22. Por. A. K. F. Wo∏osz, Zamek w Ciechanowie, Ciechanów 1991.

23. Projekt planu zosta∏ opracowany w 2003 r. przez Mazowieckie
Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w War-
szawie.

24. Por. J. Zachwatowicz, Wybór pism, Warszawa 1982.
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