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Kiedy robi się naprawdę ciepło, szkolne mury zaczynają straszyć swoją „szarością” a uczniowie myślą już 
tylko o niebieskich migdałach - warto wtedy pomyśleć o jednodniowej podróży śladami królów do „zielonej 
krainy”. Przenieśmy zatem salę lekcyjną do autokaru a zajęcia szkolne zamieńmy na wesołą wędrówkę po 
korytarzach Południowego Mazowsza. 
 
Region kozienicki stanowi idealne miejsce na edukacyjną szkolną wycieczkę, podczas której rozbudzimy 
wśród uczniów pasję zwiedzania, ciekawość świata oraz zachęcimy do zdobywania wiedzy przez 
doświadczenie. Nasi podopieczni nie tylko przeżyją ciekawą przygodę, ale dotkną naprawdę tego czego się 
uczą. Zamiast lekcji  biologii same będą tropić ślady zwierząt w Puszczy Kozienickiej a zajęcia warsztatowe 
pobudzają je do twórczego działania. 
 

Mniszew – Kozienice – Stanisławice -  Augustów - Rezerwat „Źródło Królewskie” 
 
Naszą wycieczkę rozpoczynamy w Skansenie Bojowym 1 Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Tutaj 
zobaczymy „wystawę” militariów, która na pewno zainteresuje dużych i małych chłopców. Zwiedzanie 
skansenu to jednocześnie spacer na powietrzu, podczas którego dzieci dodatkowo się dotlenią. 
Dalej z Mniszewa kierujemy się drogą krajową nr 79 (36,8 km, ok. 34 min) do Kozienic. Po drodze mijamy 
drugą co do wielkości elektrownie w Polsce. 
 
W Kozienicach czekają nas same niespodzianki, więc od razu po przyjeździe zaczynamy wędrówkę po tym 
królewskim mieście. Wycieczkę proponujemy rozpocząć od Muzeum Regionalnego , gdzie dzieci zapoznają 
się z bogatą kolekcją dotyczącą regionu. Warto też spojrzeć na twórczość trochę z innej strony, odwiedzając 
kuźnię Marka Baranowskiego lub Mariusza Jabłońskiego . Jeśli dzieciom znudzi się obcowanie ze sztuką 
proponujemy wizytę w Stadninie koni , gdzie mogą spróbować jazdy na tutejszych wierzchowcach.   

 
Po tylu atrakcjach czas coś zjeść, aby nabrać siły przed dalszą wyprawą. 
Po posiłku, wsiadamy do autokaru i z Kozienic jedziemy drogą krajową nr 79 (7,2 km, ok. 11 min) w kierunku 
Aleksandrówki  - ulicy Królewskiej. Następnie skręcamy w prawo do Stanisławic, gdzie w centrum wsi 
znajduje się Pasieka Witolda Adamskiego. 
W trakcie wizyty możemy nie tylko zwiedzić pasiekę, obejrzeć ule figuralne, ale także poznać kilka tajników z 
życia pszczelej rodziny oraz historii bartnictwa. Na miejscu spróbujemy także różnych rodzajów miodu. A jest 
czego spróbować ponieważ miód z pasieki Witolda Adamskiego jest różnorodny jak cały roślinny świat. 
Bogactwo barw oraz aromatów, powoduje, że bywa ciemny a czasem złocisty, gęsty lub płynny.  Pachnie 
leśnymi zaułkami, sadami i łąkami pełnymi różnobarwnych kwiatów.  Jest słodki jak mityczna ambrozja, ale 
przede wszystkim bardzo zdrowy.  
Pasiekę można zwiedzać po uprzednim zarezerwowaniu terminu  - pod numerem telefonu 48/614 38 31, 600 
055 983. 
 
„Dawno, dawno temu, w odległych czasach, wśród gęstwiny Puszczy Kozienickiej, stała skromna chata, w 
której mieszkał wraz z rodziną ubogi bartnik Maćko. Powiadano również, że w tamtejszej kniei trzy albo 
cztery gniazda niedźwiedzia się kryły. Kiedy król Jagiełło to usłyszał, zaraz zapragnął spotkania z kosmatym, 
lecz w pościgu za zwierzyną król odłączył się od innych myśliwych i zagubił w gęstym lesie. Po wielu 
godzinach poszukiwań król dotarł na skraj puszczy, gdzie dostrzegł starą chatę. Zmęczony, ostatkiem sił 
dotarł do chatki, zapukał i poprosił  o nocleg. Gospodarze przyjęli nieznajomego bardzo gościnnie. 
Zaoferowali mu nie tylko nocleg, ale również nakarmili go i napoili. Rankiem król serdecznie podziękował za 
gościnę i wyruszył w dalszą drogę. Kilka dni później w podzięce za okazaną mu pomoc, król wezwał chłopa 
przed swoje oblicze i mianował go królewskim bartnikiem.” 

 



Z pasieki, dzierżąc pod pachą słoik pełen pysznego miodu udajemy się do Augustowa (musimy wrócić do 
trasy 79 i dalej poruszać się drogą wojewódzką nr 737). Tutaj znajduje się Izba Dydaktyczno-Muzealna 
Puszczy Kozienickiej. 
Placówka została utworzona w 1993 roku. Mieści się w starej, pochodzącej z 1905 roku leśniczówce. W 
budynku Izby znajduje się sala audiowizualna oraz trzy pomieszczenia wystawiennicze. W części muzealnej 
prezentowane są eksponaty i materiały ilustrujące historię: osadnictwa, bartnictwa, łowiectwa i leśnictwa 
na terenie Puszczy Kozienickiej. Znajdują się tu również wypchane okazy zwierząt zamieszkujących okoliczne 
lasy. W części dydaktycznej Izby zgromadzono natomiast szereg pomocy służących pogłębieniu wiedzy 
przyrodniczej o puszczy: plansze z okazami roślin, przekroje drzew. Odpowiedniego nastroju 
pomieszczeniom dodaje odpowiednie oświetlenie oraz odgłosy przyrody odtwarzane z nośników audio. 
Zbiory Izby dopełnia ekspozycja terenowa, prezentująca dawne urządzenia i maszyny do prac leśnych oraz 
wagoniki nieistniejącej już kolejki wąskotorowej. Umieszczone są tu także zbiorniki pokazowe, w których 
hodowane są żółwie błotne, czerwonolice oraz ryby różanki. 
Izba Dydaktyczno-Muzealna Puszczy Kozienickiej w Augustowie  przyjmuje grupy zorganizowane jak i 
osoby indywidualne po wcześniejszym ustaleniu terminu zajęć pod nr tel. (48) 612-34-41.  
e-mail: kozienickipark@interia.pl 
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Kozienicki Park Krajobrazowy 
ul. Radomska 7 
26-670 Pionki 
Tel./fax: 48 612 34 41 
e-mail:kozienickipark@interia.pl  
www.parkiotwock.pl 

 
Kilka metrów dalej widzimy Wioskę Indiańską „PONOKA”. 
Osada powstała w 2008 roku. To jedyna, w regionie, tego typu placówka, w której można zobaczyć kopie i 
repliki oryginalnych wyrobów sztuki Rdzennych Amerykanów. Sezon odwiedzin w wiosce rozpoczyna się w 
drugiej połowie kwietnia, a kończy pod koniec października. Warto więc spędzić trochę czasu na świeżym 
powietrzu, gdzie będzie można wyruszyć na niezwykłą podróż do czasów tipi, łuków, włóczni i wielu innych 
atrakcji, które sprawią, że poczujemy się jak w prawdziwej indiańskiej Wiosce. Ponadto organizatorzy 
zapoznają nas z elementami kultury indiańskiej, będziemy mogli wziąć udział w grach i zabawach tj. 
strzelanie z łuku,czy malowaniu twarzy. A naszą sprawność fizyczną przetestuje czejeńska równoważnia. Przy 
ognisku poznamy natomiast ciekawe opowieści i legendy oraz zobaczymy scenki przedstawiające fragmenty 
z życia indian. Istnieje dodatkowo możliwość skorzystania z warsztatów rękodzielniczych (nauka 
wykonywania indiańskich ozdób, szycia ubrań) oraz warsztatów muzycznych (prezentacja instrumentów 
muzycznych: indiański bęben, flet i wiele innych, nauka indiańskiej pieśni). 
Rezerwacji można dokonywać pod numerami telefonów: 
889 939, 888 742 641  
Z Augustowa kierujemy się wprost do rezerwatu „Źródło Królewskie”. Wizyta w rezerwacie to najlepsza 
forma edukacji ekologicznej, oparta na bezpośrednim kontakcie ze światem roślin i zwierząt, ucząca 
szacunku do przyrody. Tutaj czeka na nas 3 kilometrowa ścieżka dydaktyczna, która zapozna nas ze 
zjawiskami zachodzącymi w Puszczy Kozienickiej (przewodnik - tel. 612-39-08 lub 612-39-78). 
Na zakończenie wycieczki proponujemy odpoczynek na polanie przy „Leśniczówce”, połączony z ogniskiem, 
na którym upieczemy pyszne kiełbaski. 
Jeśli mamy jednak mniej czasu a chcielibyśmy pospacerować  i dodatkowo czegoś się dowiedzieć możemy 
prosto z Kozienic pojechać do rezerwatu „Krępiec” (droga krajowa nr 79). Tu również czeka na nas ścieżka 
przyrodniczo – krajobrazowa, długości około 6 kilometrów. 

 
Uwieńczeniem wycieczki będzie wizyta w kawiarni „Słodki Leniuch” mieszczącej się w Kozienicach przy ulicy 
Warszawskiej 34, gdzie przy dobrym deserze będziemy mogli podzielić się wrażeniami a tych nam na pewno 
nie brakowało.  
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