
Zamki Polski. Mazowsze. 
 
Przejdźmy teraz do zamków Mazowsza.  
 
-Ciechanów –Zamek Książąt Mazowieckich; warownia pochodzi z XIV w.; została wzniesiona 
przez księcia mazowieckiego Siemowita III; teren, na którym wybudowano zamek był  
bagnisty; zamek niestety nie zachował się w całości; istnieją tylko dziesięciometrowe mury i 
dwie okrągłe baszty narożnikach; został przebudowany w XVI w. w stylu renesansowym; był 
rezydencją królowej Bony; zniszczony podczas „potopu szwedzkiego”; obecnie można tu 
zwiedzać multimedialne wystawy. 
 
-Czersk -  niegdyś strategiczna budowla Mazowsza ze względu na położenie przy szlaku 
handlowym; charakterystyczne dla tego zamku są trzy olbrzymie wieże; najwyższa z nich liczy 
22 m; znajduje się w niej brama; w warowni w 1229 r. został uwięziony przez Konrada 
Mazowieckiego Henryk Brodaty – kandydat do tronu krakowskiego; zamek został 
przebudowany w XIV w; kres świetności zamku spowodowała powódź; nieopodal zamku 
płynie Wisła. 
 
-Drzewica -  zamek został wybudowany w stylu gotycko-renesansowym w latach 1527-1535 
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Macieja Drzewickiego; jest ulokowany na brzegu rzeki 
Drzewiczki; posiada dwie fosy i wał ziemny; kilka razy przebudowywany; jego świetność 
przerwał pożar w 1814 r.; obecnie zamek znajduje się w rękach prywatnych. 
 
-Iłża – dawna siedziba biskupów krakowskich; powstała w I poł. XIV w.; najstarszą 
pozostałością po średniowiecznej warowni jest okrągła wieża, na której znajduje się punkt 
widokowy; zamek został niszczony podczas „potopu” szwedzkiego; obecnie znajduje się tu 
Muzeum Regionalne w Iłży. 
 
-Inowłódz – średniowieczny zamek wybudowany za panowania Kazimierza Wielkiego; 
znajduje się w województwie łódzkim; obecnie zachowały się jedynie ruiny; zniszczony przez 
Szwedów; znajduje się w nim muzeum. 
 
-Łęczyca – jest to zamek królewski; został wybudowany w XIV w. za czasów Kazimierza 
Wielkiego; przebywali tu m. in. Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt III 
Waza; został przebudowany w XVI w po pożarze; zniszczony podczas „potopu” szwedzkiego; 
obecnie mieści się tu muzeum; 
 
-Oporów – zamek późnogotycki z parkiem krajobrazowym; jest położony na sztucznej wyspie 
i otoczony fosą; posiada czworoboczny dziedziniec, dom mieszkalny, wieżę, basztę z kaplicą, 
mur obronny; dziś znajduje się tu muzeum. 
 
-Płock – gotycki zamek książąt mazowieckich; zbudowany w czasach Kazimierza Wielkiego; 
znajduje się na Wzgórzu Tumskim w miejscu grodu  pierwszych Piastów; rezydencja książąt 
mazowieckich do końca XV w.; później przeszedł w ręce benedyktynów; obecnie 
pozostałością po zamku są dwie średniowieczne wieże i elementy murów; znajduje się tu 
Muzeum Mazowieckie. 



-Szydłowiec – przepiękny zamek renesansowy; wzniesiony w latach 1470-80; był własnością 
rodzin: Szydłowieckich, a potem Radziwiłłów; jest ulokowany na wyspie, wokół której 
znajdują się rozlewiska rzeczne; dawniej na jego miejscu istniał gród; jest zbudowany z 
okolicznego piaskowca (ściany, detale, kolumny, balustrady, portale); wokół niego znajduje 
się fosa i Park Radziwiłłowski; w zamku ma  swoją siedzibę Muzeum Ludowych instrumentów 
Muzycznych. 
 
-Uniejów – Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich z XIV w. z parkiem krajobrazowym; można 
tu zwiedzić piękne komnaty i zamkową kaplicę; z tarasu widokowego rozciąga się  piękny 
widok na okolicę; zamek był wielokrotnie przebudowywany –w XVI w. w stylu 
renesansowym a potem w stylu klasycystycznym; w parku rośnie wiele gatunków roślin;  
funkcjonuje tu hotel. 
 
-Warszawa – Zamek Królewski z XIV w; siedziba książąt mazowieckich, królów, prezydentów; 
w 1791 r. została tu uchwalona Konstytucja 3 maja; w latach 1806 i 1807 gościł tu napoleon 
Bonaparte; w 1939 r. Niemcy zbombardowali Zamek; całkowicie został zniszczony podczas 
powstania warszawskiego; po wojnie odbudowany z „cegiełek” społeczeństwa; mieści się tu 
muzeum w którym można zwiedzać m. in. komnaty królewskie, sale sejmowe, izbę poselską, 
piwnice, dziedziniec, jak również Galerię Lanckorońską (m. in. obrazy Rembrandta), Galerię 
Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej, moździerze, numizmaty, wystawę ukazującą dzieje 
zamku podczas II wojny światowej; obiekt jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. 
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