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tuRystyKA

Rowerowe inspiracje. Wysoczyzna Płońska
trasa pokazuje kontrasty tej części Mazowsza. spod wysokich, kamiennych ścian romańskie-
go opactwa prowadzi ku małym drewnianym kościółkom. trasa wyznaczona głównie dro-
gami asfaltowymi, ale pod koniec, wjeżdżając na nadwiślańskie ścieżki, trzeba się nastawić  
na większy wysiłek.

0 km Czerwińsk nad Wisłą 
Niewielkie miasteczko 
chętnie odwiedzają tu-
ryści, których przyciągają 
tu spokój, piękne widoki 
i cenne zabytki. Wiado-
mo, że osada na wysokim 
brzegu rzeki istniała już 
w 1065 r. Niecałe 100 lat 
później biskup płocki 
Aleksander z Malonne sprowadził z dalekiej Lombardii kanoników regularnych, którzy utworzyli tu 
opactwo. W XV i XVI w. Czerwińsk był ważnym ośrodkiem handlu zbożem. W mieście często składali 
wizyty władcy, nadawano tu królewskie przywileje. Po zniszczeniach z okresu potopu szwedzkiego 
Czerwińsk nie powrócił do dawnej świetności, a w 1869 r. utracił prawa miejskie.
Po dojechaniu do Czerwińska kieruj się w stronę wysokich wież kościelnych. tam zaparkuj samochód. 
Przed sobą zobaczysz jeden z najcenniejszych zabytków Mazowsza – romańską bazylikę pw. Zwia-
stowania NMP, wzniesioną w pierwszej połowie XII w. Mimo późniejszych zmian zachowało się wiele 
oryginalnych elementów świątyni – cenne romańskie i gotyckie malowidła ścienne. W ołtarzu głów-

nym umieszczono obraz Matki Boskiej Czerwińskiej. Olejne malowidło jest repliką rzymskiego obrazu z bazyliki santa Maria Maggiore, 
namalowaną w 1612 r. przez Łukasza z Łowicza. Portal z 1140 r. jest unikatowym przykładem romańskiej sztuki kamieniarskiej1. Na lewej 
kolumnie odszukaj ślady ostrzenia mieczy. Podobno pozostawili je rycerze zdążający pod Grunwald.
W pierwszych dniach lipca 1410 r. pod Czerwińskiem skoncentrowały się wojska zmierzające pod dowództwem króla Władysława Ja-
giełły na wyprawę przeciw zakonowi krzyżackiemu. Wojska z Małopolski przeprawiły się przez Wisłę po moście łyżwowym, który (jak na 
tamte czasy) był cudem techniki. Wracając ze zwycięskiej wojny, król złożył w czer-
wińskim kościele swoją misiurę (rodzaj hełmu).
Obok bazyliki wznosi się potężny klasztor. Od czasu powstania w 1328 r. wielokrot-
nie przebudowywany. Od 80 lat rezydują tu salezjanie. W klasztornym muzeum 
eksponowane są zbiory związane zarówno z historią czerwińskiego opactwa, jak 
i wystawa poświęcona misjom salezjańskim. Z dziedzińca klasztoru roztacza się 
piękny widok na szeroko rozlane wody Wisły, a za nimi – na odległą Puszczę Kam-
pinoską.
Po wyjechaniu z parkingu klasztornego skręć w prawo. Kilometr dalej przetniesz 
ruchliwą szosę prowadzącą do Płocka. Jedź prosto – szosą – w stronę Płońska. 
Jazda asfaltową drogą pozwala skupić się na podziwianiu widoków. Wokół roz-
pościerają się łagodnie pofalowane tereny rolnicze. Krajobraz urozmaicają luźno 
rozrzucone zabudowania, niewielkie płaty lasów i rzędy rosochatych  wierzb.
Po 6 km spokojnej jazdy skręć w prawo, do starego Radzikowa.

• Długość trasy: 28,5 km
• Oznakowanie: bez znaków
•  Trudności: trasa w większości biegnie 

utwardzonymi drogami, ale na odcinku nad Wisłą 
są kamieniste ścieżki i strome zjazdy

•  Komunikacja publiczna: do początku trasy rower 
dowieziesz tylko samochodem
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Płońsk Upland
Czerwińsk n. Wisłą – Radzikowo – 
Chociszewo – Czerwińsk

scale 1:50 000

Tour route and direction

Distance of tour route

National roads, Regional roads

Other paved roads, dirt tracks
Historic churches
Other monuments
Museums
Monuments

Trails 

MAZOWSZE. TURYSTYKA ROWEROWA WYSOCZYZNA  PŁOŃSKA

1 szerzej na temat tej świątyni piszemy na s. 41, prezen-
tując powiat płoński.

7 km Stare Radzikowo
Żwirowa droga prowadzi między niską wiejską zabudową. Zwróć 
uwagę na podwójny krzyż stojący przy drodze. Przed laty wierzono, 
że taki znak zabezpiecza wioskę przed zarazą. tak zwane krzyże lota-
ryńskie – niegdyś powszechne na Mazowszu – są już rzadkością.
Na górce po lewej stronie dostrzeżesz między drzewami sygnaturkę 
kościoła (małą wieżę). Aby do niego dojechać, obok szkoły skręć 
w lewo, a łagodnie zakręcająca polna droga doprowadzi Cię na 
wzniesienie. Niewielką drewnianą świątynię pw. św. Jana Chrzciciela 
zbudowano w latach 1712-1739. 
Następnie wróć do wsi. Przy szkole skręć w lewo. Wyboista droga 
prowadzi na wschód. Po 1 km na śródpolnym skrzyżowaniu skieruj 
się w lewo i jedź w stronę bliskich już zabudowań. Gruntowa droga 
prowadzi wzdłuż domów w stronę widocznej z oddali wieżyczki ko-
lejnego kościółka.

10 km Grodziec
XIX-wieczna drewniana świątynia pw. św. Bartło-
mieja wznosi się przy niewielkim placyku, skra-
jem którego biegnie asfaltowa szosa. Obok świą-
tyni stoi drewniana dzwonnica. Opodal wznosi 
się współczesna kapliczka w formie groty.
spod kościoła jedź asfaltem na południowy 
wschód. Czeka Cię podjazd pod łagodne wznie-
sienie. Na skrzyżowaniu skręć w prawo. Po przeje-
chaniu zalesionej dolinki miniesz ceglane zabudo-
wania starej gorzelni. Na kolejnych skrzyżowaniach 
jedź prosto, aż do ruchliwej szosy nr 62.

17,5 km Chociszewo
Musisz skręcić w prawo i przejechać krótki 
odcinek tą drogą. Niebawem, po lewej stro-
nie, zobaczysz otoczony pierścieniem drzew 
drewniany kościółek pw. św. Leonarda. Wznie-
siono go w pierwszej połowie XIX w., a prze-
budowano w 1878 r. Jednonawową świątynię 
wyróżniają ostrołukowe okienka i ryzalitowo 
wysunięta wieża od frontu. Późnorenesan-
sowy ołtarz główny powstał w XVII w. uwagę 
zwracają również późnogotyckie, XVI-wieczne 
krucyfiksy w kruchtach (przedsionkach).
Jedź dalej drogą, która zaprowadziła Cię do ko-
ścioła. Zatacza ona łuk i wraca do szosy płockiej. 
skręć w prawo, a po 20 m jeszcze raz w prawo, 
w asfaltową drogę prowadzącą do wsi o trud-
nej do wymówienia nazwie Wychódźc. 

28,5 km
Ponownie jesteś przed romańską  
bazyliką w Czerwińsku nad Wisłą.

Opracowano na podstawie publikacji 
„Mazowsze. turystyka rowerowa”
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22,5 km Wychódźc
Zaczyna się ostatni, ale też najtrudniejszy 
odcinek trasy. skręć w lewo i jedź żwirową 
drogą przez wieś. Po 1,3 km na rozwidleniu 
odbij w prawo. Cały czas jedziesz wśród 
zabudowań. Za mostkiem zaczyna się wioska 
Wilkówiec. Jedź cały czas prosto. Piaszczysta 
droga wiedzie przez las. Na rozstajach, przed 
dużą polaną z zabudowaniami, skręć w prawo. 
Gliniasta dróżka prowadzi ostro pod górkę. Wąski wąwóz wyprowadza na krawędź skarpy 
wiślanej, gdzie polna droga prowadzi w lewo. Na kolejnym rozwidleniu ścieżek trzymaj 
się lewej. Mijasz pola i zabudowania. Po niecałych 3 km na skrzyżowaniu ścieżek skręć 
jeszcze raz w lewo. Po 500 m droga zacznie prowadzić stromo w dół. Na rozwidleniu 
wybierz prawą odnogę. Na kamienistym zjeździe trzeba zachować dużą ostrożność. 
Kiedy dotrzesz do podnóża skarpy, skręć w prawo. Piaszczysta ścieżka stopniowo oddala 
się od Wisły, a po pewnym czasie staje się szersza. Ponownie wjeżdżasz na skarpę. trzymaj 
się żwirowo-piaszczystej drogi, która przechodzi w asfaltową ul. Polną w Czerwińsku nad 
Wisłą. Na skrzyżowaniu skręć w lewo, by dojechać na niewielki rynek. Do górującego 
nad miasteczkiem klasztoru prowadzi stąd ul. Klasztorna. Zachowała ona tradycyjną, 
niską zabudowę, typową dla małych mazowieckich miasteczek. Czeka Cię jeszcze ostatni 
podjazd pod górę.
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