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Średniowieczny zamek w Rawie
Mazowieckiej wzniesiono 
na sztucznym usypisku w widłach 
rzeki Rawki i Rylki, otaczały go
wysokie i trudne 
do sforsowania mury.
Dziś pozostała z niego  
tylko ośmioboczna wieża
i fragmenty murów obwodowych
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Ruiny warowni w Rawie Mazowieckiej,

która była jedną z najpotężniejszych pol-

skich twierdz w XVI stuleciu, znajdują się

w północnej części miasta. Na naszej tra-

sie także Biała Rawska, Rogów i Brzeziny,

które kiedyś też miały swój zamek...

Rawa Mazowiecka była jednym z naj-

ważniejszych grodów na historycznym

Mazowszu. Po raz pierwszy z źródłach

występuje w 1228 roku. W XIII wie-

ku była już znaczącą osadą położoną

na ważnym szlaku handlowym łączą-

cym Pomorze z Rusią. W okresie roz-

bicia dzielnicowego znalazła się w

dzielnicy mazowieckiej, pozostając

pod panowaniem książąt mazowiec-

kich aż do 1462 roku, czyli do momen-

tu inkorporacji Mazowsza do Korony

przez króla Kazimierza Jagiellończy-

ka. Od 1313 roku uznawana była za sto-

licę księstwa rawskiego. Prawa miej-

skie otrzymała przed 1350 rokiem. 

Najpierw 
trochę historii…

Zamek

Ośmioboczna wieża ma dziś 30 metrów wysokości,pierwotnie była niższa 

Rawa
Mazowiecka

11 ANIELSKA
GÓRA

Około 2 km od
rynku,między

ulicami Krakowską
a Reymonta,
znajduje się

grodzisko zwane
Anielską Górą albo

Szwedzkim
Okopem. Jest ono

identyfikowane z
pierwotnym

miejscem grodu
rawskiego.

Otoczone było
podwójnym

pierścieniem wałów
i fos,dziś cały teren

porośnięty jest
drzewami i

krzewami. Obiekt
wpisany jest do
wojewódzkiego

rejestru zabytków. 

11 ZDARZYŁO SIĘ
W RAWIE

1W 1462  roku
księstwo rawskie

zostało przyłączone
do Królestwa

Polskiego

Dziś odwiedzimy Rawę Mazowiecką, dawną siedzibę piastowskich książąt mazowieckich. Położona
jest we wschodniej części województwa łódzkiego na skrzyżowaniu ważnych arterii komunikacyjnych,
co było zarówno jej atutem, jak i przekleństwem.

Sercem Rawy była XIV-wieczna wa-

rownia, po której do naszych czasów

pozostały jedynie ruiny. Obiekt uloko-

wano we wschodniej części miasta, na

niewielkim wzniesieniu w widłach rzek

Rawki i Rylki. Niestety, istnieją rozbież-

ności co do osoby fundatora zamczy-

ska. Jan Długosz przypisuje budowlę

Kazimierzowi Wielkiemu, Jan z Czarn-

kowa zaś temu zaprzecza. 

Pozostaje zatem przyjąć za badacza-

mi obiektu, że zamek wzniesiono z ini-

cjatywy księcia mazowieckiego Siemo-

wita IV (zmarł w 1426 r.). Pośrednim

dowodem za utrzymaniem powyższej

tezy może być podobieństwo opisywa-

nej budowli do innych zamków książę-

cych na Mazowszu. 

Zamczysko wzniesiono na planie re-

gularnego czworoboku o wymiarach

64 x 66 m, spiętego murami kurtyno-

wym wzmocnionymi skarpami o łącz-

nej długości około 260 m. Od we-

wnątrz obwód murów obiegały chod-

niki dla straży zamkowej. W połu-

dniowo-zachodnim narożniku założe-

nia usytuowano zachowaną do dzisiaj

ośmioboczną wieżę główną, przysto-

sowaną w XVI wieku do obrony arty-

leryjskiej. W południowo-zachodniej

części wieży znajduje się wykusz, peł-

niący pierwotnie rolę toalety zamko-

wej. Duży dom mieszkalny usytuowa-

ny był wzdłuż północnego muru na

całej jego długości. Była to budowla

co najmniej dwukondygnacyjna i jed-

notraktowa, z pięcioma izbami w naj-

niższej kondygnacji. Miała charakter

rezydencji książęcej z apartamentami

i kaplicą zamkową. Po przeciwnej

stronie dziedzińca znajdowała się

czworoboczna trójkondygnacyjna

wieża bramna, do której prowadził

most zwodzony przez fosę oblewają-
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Wieża główna i przylegający do niej narożnik wraz z zadaszonym drewnianym gankiem straży zostały zrekonstruowane w latach 50. XX wieku

Ruiny wieży zamkowej wg  rysunku
Andriollego,1878 r.

PLAN ZAŁOŻENIA ZAMKOWEGO
W RAWIE MAZOWIECKIEJ
WG B. GUERQUINA:
1. DOM MIESZKALNY,
2. WIEŻA GŁÓWNA,
3. BUDYNEK POŁUDNIOWY,
4. WIEŻA BRAMNA,
5. DZIEDZINIEC 

SKARB KWARCIANY

Rawska warownia była miejscem przechowywania od 1563 roku „skarbu kwarcianego”,
zwanego także skarbem rawskim. Był on przeznaczony na tak zwane wojsko kwarciane,
czyli stałe wojsko zaciężne Rzeczpospolitej do obrony granic w razie niespodziewanego

ataku. Pieniądze na utrzymywanie tej formacji pochodziły z jednej czwartej dochodów
płynących do kasy państwa z królewszczyzn, czyli z ówczesnego podatku.

Od kilku lat Brać Herbowa Ziemi Rawskiej organizuje w ruinach zamku Turniej Skarbu
Kwarcianego

cą wzniesienie. Przestrzeń na wschód

od niej wzdłuż muru obwodowego aż

do narożnika południowo-wschodnie-

go wypełniał drugi murowany budy-

nek. Na dziedzińcu pierwotnie znaj-

dowały się drewniane budynki gospo-

darcze.

W 1507 roku zamek strawił częścio-

wo pożar. Renowacyjne prace budow-

lane prowadzane aż do 1519 roku za-

owocowały powstaniem jednej z naj-

potężniejszych polskich twierdz XVI

stulecia. Warownia uległa nawałnicy

szwedzkiej w XVII wieku. W następ-

nym stuleciu, jak odnotowały źródła,

była w stanie zaawansowanej ruiny.

Nadzieję na przywrócenie dawnej

świetności twierdzy przyniosła odbu-

dowa prowadzona przez starostę Fe-

liksa Lanckorońskiego w 1776 roku.

Po rozbiorach Polski prace wstrzyma-

no. W 1794 roku zamek został opusz-

czony, a następnie z inicjatywy władz

pruskich poddany rozbiórce. Pozosta-

ła jedynie wieża, która w 1859 roku

została uszkodzona uderzeniem pio-

runa. Prace rekonstrukcyjne przepro-

wadzono dopiero w latach pięćdzie-

siątych XX wieku. 

Tu przechowywany
był skarb kwarciany

11 ZDARZYŁO SIĘ
W RAWIE

1W latach 
1509-1521 

na zamku
prowadzono roboty

budowlane, to
wtedy  wieża

została zwieńczona
ceglanym hełmem.

Wejście na wieżę
znajdowało się na

wysokości 10
metrów i prowadziło

z chodnika
znajdującego się 

na murach
obwodowych.
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1. Widok z wieży zamkowej

2,5. Wykusz - pełnił funkcję toalety 
dla straży,ale także otworu,skąd w chwilach
obrony wylewano gorącą wodę czy smołę

3. Fragmenty fundamentów murów
obwodowych

4. Ganek dla straży prowadzący 
do wieży

RAWSKA LEGENDA
Z warownią w Rawie Mazowieckiej związana jest tragiczna historia, która rozegrała się za panowania Siemowita
III. Drugiej żonie księcia, Ludmile, zarzucono zdradę męża. Dramaturgii sprawie dodawał fakt, iż właśnie spodzie-
wała się potomka. Książę wszczął dochodzenie, podczas którego wina nie została udowodniona. Wkrótce urodził
się chłopiec, któremu nadano imię Henryk. Siemowit oddał go na wychowanie rodzinie chłopskiej z okolic Rawy,
zaś swoją żonę kazał udusić. Po kilku latach chłopcem zajęła się - stosownie do jego książęcego stanu - przyrod-
nia siostra Małgorzata,mieszkająca na Pomorzu. Gdy Henryk dorósł i odkrył historię swojego życia, powrócił do
Rawy. Gdy okrutny ojciec spostrzegł wyraźne podobieństwo młodego mężczyzny do swojej osoby,wyzbył się nie-
pewności co do swego ojcostwa i niewinności swojej żony. Jako zadośćuczynienie za popełnioną zbrodnię prze-
znaczył młodzieńca do stanu duchownego.

… I SZEKSPIR
Powyższa historia,mająca miejsce w drugiej połowie XIV wieku,odbiła się szerokim echem na dworach europej-
skich. Prawdopodobne jest, iż historia ta posłużyła jako motyw przewodni dramatu Williama Shakespeare'a pod
tytułem „Zimowa opowieść”. Akcja utworu rozgrywa się na dalekiej Sycylii i choć dziecko jest córką „cesarza
Wschodu”,wątek do złudzenia przypomina polską,naprawdę zaistniałą historię. Ponoć rozpropagował ją Jan z
Czarnkowa,a za pośrednictwem praskiego dworu historia mogła dotrzeć aż do Anglii. Do dziś na zamku w Rawie
straszy duch niesłusznie zamordowanej księżnej Ludmiły…

Loch zamkowy,kiedyś nie było w nim schodów,więźniów opuszczano na linie

1

2

3

4
5

Obecnie zamek ma formę trwałej ruiny

ze zrekonstruowaną wieżą główną i frag-

mentem murów obwodowych z gankami

dla straży. Gospodarzem ruin jest Mu-

zeum Ziemi Rawskiej, które w ruinach

umieściło ekspozycję dotyczącą zamczy-

ska. W reprezentacyjnej sali rycerskiej

można oglądać kopie uzbrojenia ryce-

rzy, m.in. zbroję polskiego husarza z

przełomu XVI i XVII wieku. W sali prze-

znaczonej dla straży zachowało się pale-

nisko, które ogrzewało wnętrze.

Wystawę można oglądać od 1 czerwca

do końca września po wcześniejszym

uzgodnieniu  z Muzeum Ziemi Rawskiej. 
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MUZEUM 
ZIEMI RAWSKIEJ 

Ma pod opieką nie tylko
ruiny zamku książąt

mazowieckich. Główna
ekspozycja od

1984 roku mieści się w
willi przy ul. Łowickiej 26,

wybudowanej w latach 30.
XX wieku dla syndyka

rolnego. Nastawione jest
głównie na etnografię. Są
tam organizowane lekcje

i warsztaty ludowego
haftu czy wycinanki.

W zbiorach jest ponad 2
tys. eksponatów

etnograficznych. Można
obejrzeć m.in. izbę

chłopską ze wspaniale
haftowanymi poduchami,

rawskim strojem
ludowym,gdzie dominują

pasy zielone,brązowe 
i czarne,ozdobne pająki 

z bibuły oraz wycinanki 
z regionu rawskiego. 
W saloniku babuni z

przełomu XIX i XX wieku są
meble z tego okresu,

m.in. niciak - mebel na
akcesoria do szycia.

MUZEUM 
ZIEMI RAWSKIEJ
ul. Łowicka 26
tel. 046 814 45 69
Czynne 
od wtorku do piątku 
w godz. 10-15,
sobota w godz. 10-14
Bilety - 3 zł normalny,
2 zł - ulgowy

To jeden ze starszych ośrodków osadniczych na ziemi mazowieckiej. W XII

wieku mieścił się tu gród kasztelański - ważny ośrodek administracyjny i handlo-

wy. Najważniejszym zabytkiem jest kościół parafialny pw. św. Wojciecha z po-

czątku XVI wieku, odbudowywany kilkakrotnie w kolejnych stuleciach. Jest tam

bardzo ciekawa ambona w kształcie łodzi z orłem. Warto zauważyć też malowi-

dła przedstawiające sceny z dziejów Polski i obraz Matki Boskiej Miłosiernej

ufundowany ponoć przez królową Bonę. 

Biała Rawska

Z Rawy Mazowieckieuj można się wybrać do Białej Raw-

skiej (końcowa stacja kolejki wąskotorowej). Po drodze mi-

jamy Ośrodek Zarybieniowo-Rybacki, do którego dojeżdża

się piękną aleją ze starymi płaczącymi wierzbami.

e-mail: muzeumziemirawskiej@tlen.pl
Tu trzeba się umówić na zwiedzanie zamku

Wierzbowa aleja po drodze do Białej Rawskiej

Brama
prowadząca

na teren
parafii pw. 

św.
Wojciecha

Barokowa
ambona 

w kształcie
łodzi z orłem

11_zamki_zeszytOK.qxd  2008-05-05  12:04  Page 5



czyli szlakiem Zamków w województwie łódzkim 1 Rawa maz. 1 zeszyt 11

6 Spacerownik po regionie
Gazeta Wyborcza 1 Łódź

S
E
G

R
IU

S
Z 

P
Ę
C

ZE
K

S
E
G

R
IU

S
Z 

P
Ę
C

ZE
K

Kolej wąskotorowa w Rogowie zosta-

ła wybudowana w 1915 roku przez woj-

ska niemieckie. Łączyła Rogów z Białą

Rawską. W czasie I wojny światowej słu-

żyła do zaopatrywania frontu w żywność,

broń i amunicję oraz do transportu ran-

nych. Po zakończeniu wojny została prze-

jęta przez Ministerstwo Kolei Żelaznych. 

Początkowo miała rozstaw torów 600

mm (była to typowa kolej polowa). W

1954 roku przebudowano ją na rozstaw

750 mm. W 1996 roku rogowska kolej

została wpisana do rejestru zabytków, ale

pięć lat później PKP podjęło decyzję o

jej likwidacji. Uratowali ją miłośnicy ko-

lejnictwa z Fundacji Polskich Kolei Wą-

skotorowych (FPKW), która teraz na sta-

cji w Rogowie buduje skansen. Zgroma-

dzono tam drugą co do wielkości w Pol-

sce kolekcję zabytkowego taboru wąsko-

torowego. Wśród eksponatów są m.in.

saksoński pług do odśnieżania z końca

XIX stulecia, cysterny do przewozu me-

lasy z 1905 r. czy wagon bagażowo-pocz-

towy z 1928 r. Jak podkreślają twórcy

skansenu, inicjatywa jest utrzymywana

dzięki pracy wolontariuszy.

Kolejką można się przejechać w każ-

dą niedzielę od końca kwietnia do

końca września. Odjeżdża z Rogowa o

godz. 13. Pociąg ciągnie lokomotywa

spalinowa Lyd1 z lat 60. XX wieku.

Złożony jest z zabytkowych wagonów

osobowych i jednego bagażowego. Z

okazji lokalnych festynów uruchamia-

ne są dodatkowe pociągi, m.in. podczas

Dni Rawy czy Święta Wiosny w arbo-

retum w Rogowie.

Rogowska wąskotorówka

TRASA KOLEJKI 
1RRooggóóww  - tu  znajdują się dwie stacje: Rogów Osobowy 
oraz Rogów Towarowy z zabytkowymi budynkami oraz kolekcja 
zabytkowego taboru. 
1 JJeeżżóóww  - z kościołem parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła,
wzniesionym w latach 1907-1914 z nawą z przełomu 
XV i XVI stulecia,w której zachowało się późnogotyckie sklepienie
gwiaździste.
1 BBiiaałłyynniinn  - gdzie w kościółku można zobaczyć niezwykłe secesyjne
witraże
1 GGłłuucchhóóww  - tu do zobaczenia kościół pw. św. Wacława wzniesiony
w 1786 r. z piękną fasadą,neogotycką dzwonnicą z 1821 r. 
i neoklasycystyczna plebania z 1824 r. 
1 ZZłłoottaa  
1 ZZaawwaaddyy  
1 BBoogguusszzyyccee  - jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej 
architektury sakralnej w Polsce, kościół pw. św. Stanisława 
Biskupa. Świątynia została wzniesiona w latach 1550-1558
w miejscu wcześniejszej z 1521 r. 
1 RRaawwaa  MMaazzoowwiieecckkaa
1 ZZaammkkoowwaa  WWoollaa
1 PPooddsskkaarrbbiiccee  SSzzllaacchheecckkiiee  
1 RReeggnnóóww  
1 AAnnnnoossłłaaww  
1 PPąąggóóww  
1 BBiiaałłaa  RRaawwsskkaa  
- ostatnia stacja Kolei Rogowskiej. 

DNI KURSOWANIA
KOLEJKI: 
1 OOddjjaazzddyy::
godz. 13 - Rogów
Osobowy Wąsk.
godz. 13.05 -
Rogów Towarowy
Wąsk.
1PPrrzzyyjjaazzddyy::
godz. 16.05 -
Rogów Towarowy
Wąsk
godz.  16.10 -
Rogów Osobowy
Wąsk
Bilet w obie strony
w cenie: 
12 zł (normalny)
i 8 zł - ulgowy (dla
dzieci i młodzieży 
do 18 lat) 
do nabycia 
w pociągu
Rogowska Kolej
Wąskotorowa: 
046 874 80 23,
e-mail: fpkw@wp.pl
www.fpkw.pl

Przejażdżka kolejką wąskotorową w Rogowie, to atrakcja turystyczna regionu

Jeszcze jedno miejsce w Białej Raw-

skiej polecamy - restaurację Pałacową.

Mieści się w XIX-wiecznym budynku,

który przypomina średniowieczny za-

mek. Ma czworoboczną wieżę i okrą-

głą wieżyczkę w narożu zwieńczone

pseudokrenelażem. Pałac wybudowany

został dla Aleksandra Leszczyńskiego,

majora wojsk polskich, a zaprojektowa-

ny przez Franciszka Marię Linciego. W

okresie międzywojennym należał do

Gustawa Sułkowskiego. Od 1996 roku

jest w rękach prywatnych. Remont po-

trwa jeszcze pewnie parę lat, ale już te-

raz to miejsce ma ciekawy, mroczny kli-

mat. Romantyczny pałac znajduje się na

tyłach kościoła w pięknym parku. Krę-

cono w nim ostatni odcinek „Polskich

dróg”. Teraz można tam zjeść obiad i

napić się piwa.

W Białej Rawskiej zachowały się też

ślady społeczności żydowskiej. Jednak

synagoga z pierwszej połowy XIX stu-

lecia, stojąca przy rynku, zupełnie nie

przypomina dawnej bożnicy. Budynek

po generalnej przebudowie w latach 50.

XX w.  jest siedzibą Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej. Wokół rynku zachowały

się stare drewniane pożydowskie domy,

a na przedmieściach Białej Rawskiej

cmentarz żydowski, cały zarośnięty

ciernistymi krzakami.

Romantyczny pałac Leszczyńskich w Białej Rawskiej

Na żydowskim kirkucie zachowało się tylko kilka macew

Wracając z Rawy Mazowieckiej przejeżdżamy przez Rogów. Tu czekają

na nas dwie atrakcje: arboretum i skansen kolei wąskotorowych.
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Po drodze do Łodzi przejeżdżamy

przez Brzeziny, które również niegdyś

miały swój zamek. Domniemane re-

likty zamku znajdują się w sąsiedz-

twie kościoła Świętego Ducha. Nie-

stety, odnaleziony relikt piwnic pozo-

staje pod powierzchnią ziemi.

Pierwsza wzmianka źródłowa o Brze-

zinach pochodzi z 1329 roku. Początko-

wo były one własnością monarszą, z cza-

sem jednak przeszły w ręce szlacheckie. 

Źródła wspominają o rezydencji rodzi-

ny Lasockich - właścicieli miasta. Nie

wiemy jednak, czy był to murowany dwór

obronny czy zamek. Pewna jest wzmian-

ka pochodząca z 1547 roku, która okre-

śla rezydencję jako „castrum”, co może

wskazywać, że był to zamek. Problem

ten może rozwiązać ekspertyza badaw-

cza, jednak jej przeprowadzenie jest nie-

możliwe, gdyż zamek nie został dotych-

czas zidentyfikowany w terenie. Jedynym

tropem są odkrycia z końca lat 70. XX

wieku, kiedy to podczas prac archeolo-

gicznych, prowadzonych w rejonie ko-

ścioła Świętego Ducha, natrafiono na mu-

ry ceglane z XVI-XVII wieku. Istnieje du-

że prawdopodobieństwo, że jest to relikt

warowni Lasockich. 

Obiekt wciąż czeka na badaczy. 

ZDARZYŁO SIĘ
W BRZEZINACH

W XVI wieku miasto
słynęło w Rzeczpo-

spolitej z wytwor-
nych wyrobów su-
kienniczych - miej-
scowym czarnym

suknem w 1572 ro-
ku wyścielono kapli-
cę pogrzebową kró-
la Zygmunta Augu-

sta.

Kościół 
pw.

Podwyższenia
Krzyża Świętego

w Brzezinach

Płaskorzeźba 
w kruchcie
świątyni

To miejsce warto odwiedzać w róż-

nych porach roku, ale chyba wiosną jest

najpiękniej. Można poznać setki gatun-

ków i odmian drzew, krzewów i roślin,

odpocząć w miłej scenerii, poczuć za-

pach przyrody…

Dzieje Rogowskiego arboretum sięga-

ją 1919 roku. To wtedy Minister Rolnic-

twa i Dóbr Publicznych przekazał Szko-

le Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

część lasów Nadleśnictwa Skierniewice

do celów naukowych i badawczych. Sześć

lat później prof. Edward Chodzicki zało-

żył pierwszą stację doświadczalną, gdzie

posadził daglezje zielone, które dziś się-

gają 38 metrów i są najwyższymi drze-

wami w okolicy. Do wojny posadzono

tam około 100 gatunków drzew, ale ogród

nie miał dostatecznej opieki. Dopiero w

1947 roku zaopiekowała się nim katedra

botaniki leśnej wydziału leśnego SGGW

i zaczęto zakładać nowe poletka doświad-

czalne. W latach 50. XX wieku wybudo-

wano alpinarium, czyli ogród skalny z ro-

ślinami pochodzenia górskiego. Potem

rozbudowywano kolekcję.

Dziś kolekcja drzew i krzewów obej-

muje blisko 2500 gatunków i odmian,

należy do największych i najcenniej-

szych w Polsce. Specjalnością zbiorów

są klony oraz drzewa i krzewy pocho-

dzące z Chin.

Można podziwiać też różne gatunki

jodeł, świerków, modrzewia, sosnę żół-

tą, cyprysik groszkowy i setki innych. 

W rogowskim alpinarium można obej-

rzeć ponad 400 gatunków i odmian ro-

ślin, pochodzących z gór całego świata,

a wśród nich limby, świerki serbskie czy

jodły kalifornijskie. Jest też ogród kra-

jowych roślin chronionych, gdzie moż-

na zobaczyć około 100 gatunków roślin

zagrożonych wyginięciem i rzadkich.

Wokół stawów i strumieni rosną rośli-

ny wodne i nadwodne. Latem można za-

chwycać się różnokolorowymi grzybie-

niami.

Na terenie rogowskiego arboretum są

też szklarnie z roślinami ze strefy sub-

tropikalnej, m.in. sekwoją wiecznie zie-

loną, dębem korkowym czy magnolią

wielkokwiatową.

Arboretum w Rogowie jest czynne

przez cały rok w dni robocze, a w week-

endy od maja do listopada w dni powsze-

dnie: listopad - kwiecień, w godz. 7 - 15,

maj - październik, w godz. 7 - 18. W dni

wolne od pracy (soboty, niedziele, świę-

ta): od ostatniego weekendu kwietnia do

końca października w godz. 10 - 18. 

Arboretum w Rogowie

Brzeziny

Ceny biletów wstę-
pu: bilet normalny -
5,50 zł, bilet ulgowy
- 4 zł, bilet roczny
(imienny) - ważny
przez rok, licząc 
od daty wystawie-
nia: normalny 
- 30 zł, ulgowy - 20 zł
Leśny Zakład 
Doświadczalny
SGGW
Arboretum 
95-063 Rogów
tel./fax 
(046) 874 81 36
e-mail: 
arbor@del-
ta.sggw.waw.pl,
arbor@wp.pl
www.arbore-
tum.sggw.pl

Słowo arboretum
pochodzi 

od łacińskiego
arbor,

czyli drzewo. 
Tym terminem

określa się ogród
botaniczny,który

jest kolekcją
drzew i krzewów.

Inna nazwa 
to ogród

dendrologiczny
(dendron

- gr. - drzewo).
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ARBORETUM 
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tel./fax (046) 874 81 36
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1  WWaarrttoo  wwyybbrraaćć  ssiięę  ddoo  RRaawwyy
Mazowieckiej w oktawę Bożego Ciała. 
W kościele poaugustiańskim ojców
Pasjonistów układane są niezwykłe
dywany kwiatowe.

1  OOssttaattnnii  mmaajjoowwyy  wweeeekkeenndd.. Co roku w
Rawie Mazowieckiej w scenerii zamku or-
ganizowany jest międzynarodowy festiwal
- Rawska Noc Bluesowa,gdzie przyjeżdża-
ją muzycy z różnych zakątków świata
www.nocbluesowa.pl

1  DDnnii  RRaawwyy,,  3311  mmaajjaa  --11  cczzeerrwwccaa,
m.in. przejażdżki pełną trasą kolejki wą-
skotorowej od Rogowa do Białej Rawskiej,
start o godz. 10.30,powrót godz. 15.40

1  PPiieerrwwsszzyy  wweeeekkeenndd  ssiieerrppnniiaa - V Turniej o
Szlachecki Skarb Kwarciany: walki na bia-
łą broń - zjazd bractw z całej Polski.

ZAPROSZENIA

Dziękujemy za pomoc panu Ireneuszowi Błądkowi,

dyrektorowi Muzeum Ziemi Rawskiej

11_zamki_zeszytOK.qxd  2008-05-05  12:09  Page 8


