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Śladami Ryxów

Długość ścieżki~ 1.5 km

Czas przebycia~ 45 min

Publiczne Gimnazjum im. I. i B. Ryxów w Prażmowie Historia Szkoły

Publiczne Gimnazjum w Prażmowie obrało sobie za patronów małżeństwo, które w wieku XIX 
oraz XX było właścicielami Prażmowa, Woli Prażmowskiej oraz Pliszkowa k. Błonia. Bronisław 
Felix Ryx żył w latach 1837-1914. Prawa do majątku Prażmowskiego otrzymał od swojego ojca, 
Aleksandra Ryxa, w roku 1862. Bronisław był też patriotą - wziął udział w powstaniu, kiedy to 
wolska rosyjskie stoczyły potyczkę z powstańcami w sierpniu 1863 roku. Jedenastu powstańców, 
którzy polegli tego dnia, pochowano na miejscowym cmentarzu. Dzięki sprytnemu podziałowi 
majątku między wiele osób, za udział w powstaniu Rosjanie skonfiskowali jedynie jego niewielką 
część - należącą do Bronisława. Zmarł w 1914 roku, a pochowany został w grobie rodzinnym 
Ryxów, na pobliskim cmentarzu. Izabella Ryx, żona Bronisława, żyła w latach 1844-1904. Była 
zapalonym hodowcą - zdobyła na tym polu wiele nagród. Po jej śmierci w roku 1904, jej dobra 
odziedziczyły w równych częściach jej dzieci - syn oraz dwie córki.
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Zagadka Zagadka

Grube, palczaste liście, masywny pień ma też. 

Pod tym drzewem kasztany jesienią znaleźć 
chcesz.
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Kasztanowiec zwyczajny jest dużym i rozłożystym drzewem, o szybkim wzroście i regularnym,
ładnym pokroju. Posiada niezbyt gęstą, kopulastą, rozłożystą koronę i najczęściej dorasta do ok. 20-
30 m. wys. Jego wielkie liście (nawet ok. 30-40 cm. średnicy) mają kształt dłoniasty i złożone są z 5
– 7 odwrotnie jajowatych, podłużnych liści, których brzegi są delikatnie ząbkowane. Wczesną
wiosną rozwijają się one z wyjątkowo dużych pąków, które pokrywa lepka wydzielina. W sezonie
wegetacyjnym liście mają kolor ciemnej zieleni, jesienią przebarwiają się natomiast na intensywnie
żółto-pomarańczowe kolory. Przez nastaniem zimy opadają, a drzewo przechodzi w stan spoczynku.
Nie tylko liście u tej rośliny są imponujące. Pojawiające się wiosną (V) miododajne, kremowo-białe
kwiaty, zebrane w wyprostowane, sztywne, wiechowate kwiatostany osiągają niebagatelną długość
nawet 30 cm. i są bardzo dekoracyjne. Po przekwitnieniu przekształcają się w maleńkie, zielone,
najeżone owocki, które jesienią (IX-X) dojrzewają (dorastając do ok.6 cm. średnicy) i wypadają z
wnętrza kolczastych torebek jako doskonale nam znane, brązowe kasztany. Wprawdzie dla ludzi są
one niejadalne, ale stanowią znakomity pokarm dla zwierzyny leśnej (np. saren, jeleni, dzików).

Kasztanowiec
Zagadka

Liście moje postrzępione, 

Kora czarno-biała.

Z kwiatów leci żółty pyłek,

To zagadka cała.
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Brzoza

Betula) – odmiana drzew i krzewów przynależna do grupy brzozowatych (Betulaceae)
o korze białej lub ciemnej, liście w budowie jajowate, ząbkowane. Kwiaty żeńskie
i męskie w postaci kotków. Z tym ze żeńskie zawiązują się wiosną a męskie jesienią.
Owoce to skrzydlate orzeszki. Na świecie mamy ponad 100 gatunków a w Polsce
występuje 6 rodzimych. Najbardziej rozpowszechniona jest brzoza brodawkowata
(Betula pendula) występująca na nizinach jak i w górach. To drzewa światłolubne,

zwykle
o małych wymaganiach co do składników mineralnych i wody. Dzięki budowie
nasion, które są przenoszone na znaczne odległości i niewielkim wymaganiom
glebowym są pionierami w zasiedlaniu terenów.

Gdy dotarłeś już do bramy,
Idź alejką między krzewami pod dwór biały.
Tu posłuchaj o Dworze Ryxów,
Domie patronów naszych gimnazjalistów.

A następnie przejdź za dworek,
Dojdź do schodów 
i wśród drzew podążaj w dół.

Info o dworku

Zagadka
dworku
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W dole tablicę żółtą zobaczysz,
Skręć w prawo, uważaj żebyś z drogi nie zbaczył,
Idź cały czas ścieżką wzdłuż rzeki.
Mijaj powalone drzewa, aż dojedziesz do rozwidlenia.
Tu się konie na padokach pasą,
Ty je popodziwiaj, skręć w lewo…
I zmierzaj na mostek,
Posłuchaj o Jeziorce notatek,
Dużo informacji się o niej dowiesz…

Info o 
JeziorceRebus

Jeziorka – rzeka, lewy dopływ Wisły, rozpoczyna swój 
bieg na terenie gruntów wsi Dębiny Osuchowskie, a do 
Wisły wpada niedaleko wsi Obórki w gminie Konstancin-
Jeziorna. Rzeka II rzędu. Długość 66,3km.
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Majątek w Prażmowie należał w XIX w. do Ryxów, rodziny z tradycjami, której początek dał Franciszek Ryx herbu Pierścień (ur. 1732 r. we Flandrii, zm. 16 
września 1799 r.), kamerdyner króla Stanisława Augusta. Odegrał on znaczną rolę jako zaufany króla, jego powiernik i doradca, członek konfederacji 
targowickiej. Pochodził z rodziny flandryjskiej, która być może osiedliła się już wcześniej na terenie Polski. Początkowo pracował jako fryzjer na dworze 
podkanclerza litewskiego Michała Antoniego Sapiehy, od 1763 r. kamerdyner wówczas stolnika litewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nobilitowany 
13 maja 1768 r., otrzymał w nadaniu królewskim majątek Prażmów znajdujący się w pół drogi między Piasecznem a Grójcem (obecnie powiat piaseczyński), a 
także honorowy tytuł starosty piaseczyńskiego (nie było wówczas takiego powiatu). W 1776 r. nabył przywilej na prowadzenie teatrów warszawskich Tu 
właśnie w Prażmowskim Dworze na świat przychodzili kolejni Ryxowie, tu przeżywali problemy czasów niewątpliwie trudnych, kształcąc swoich potomków na 
najwyższym poziomie według standardów wyznaczonych przez Stanisława Augusta i jego najlepszego przyjaciela, ojca rodu Ryxów, Franciszka Ryxa. Dwór 
został wybudowany dla Franciszka w 1820 r. W latach późniejszych w wyniku dziedziczenia majątek przeszedł w posiadanie syna Aleksandra Ksawerego oraz 
wnuka Bronisława Feliksa. 
W latach 30-tych XX w. dwór należał do Aleksandra Mysyrowicza. 

Dwór klasycystyczny. Budynek murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, o regularnej bryle, z dwoma nowszymi przybudówkami 
umieszczonymi przy bocznych elewacjach. Dwór podpiwniczony, parterowy, z mieszkalnym poddaszem przykrytym dachem naczółkowym o połaciach krytych 
wtórnym eternitem. Elewacja frontowa 7 osiowa z 3 osiową, piętrową częścią środkową w formie wystawki. Część środkowa zwieńczona trójkątnym szczytem 
i poprzedzona dwu filarowym portykiem dźwigającym taras na wysokości piętra otoczony żeliwną balustradką. Wystrój elewacji ograniczony do boniowania 
narożnego oraz opasek okiennych, część środkowa spięta płaskimi lizenami, w partii parteru boniowanymi. Na elewacji ogrodowej umieszczono otwarty taras i 
żeliwny balkonik na wysokości piętra. Na tympanonie elewacji frontowej umieszczono dekorację sztukatorską z motywami maszkaronu, podwieszanych 

draperii oraz gałązek z liśćmi. Układ wnętrz przekształcony z prostokątną sienią mieszczącą klatkę schodową i galerię na osi.

Zachowała się tu także odrestaurowana obecnie zabytkowa gorzelnia, gdzie mieści się restauracja. Dzięki zaangażowaniu obecnych właścicieli można tu nie 
tylko dobrze zjeść, ale także zapoznać się bliżej z historią tego niezwykłego miejsca. 

Stoi opuszczony, przez 
wszystkich zapomniany, a 
kiedyś był tak ważny, 
przez Ryxów ukochany.
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JEZIORO O + ka

REBUS

ROZWIĄZANIE:

JEZIORKA
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Gdy z mostu zejdziesz starego,

skręć w lewo kolego.

Zaraz spójrz na pierwsze drzewo, 

i wpisz teraz nazwę tego obrazka.

Jest to na zielono-białym tle,

i może jeździsz tym na co dzień.

Zagadka

Idź dalej prosto cały czas,

w połowie drogi łąkę napotkasz.

Ponownie skręć w lewo,

do mostu następnego.
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Idź dalej traktem kasztanowym,

pozdrów kościół słowem bożym.

Podążaj potem przed bramy kościoła,

gdzie wielkie drzewo przed tobą się nie
chowa.

Jakie to drzewo?

Mała podpowiedź.

Przed chwilą traktem podążałeś,

co ma to drzewo w nazwie swojej.

Zagadka

Kościół pierwotny drewniany , w Prażmo-
wie już w 1656 roku wybudowany.
Jednak wszystko w wojnie szwedzkiej
spalono do gołej ziemi.
Około 1800 roku ówczesny dziedzic praż-
mowski, Piotr Czołchański wzniósł
kościół murowany, obecnie stojący, lecz
go zupeł- nie nie wykończył.
Dopiero w 1817 roku Franciszek Ryx
budowy dokończył i wewnątrz cały
kościół urządził.

Ciekawostka

Przejdź potem przez ulice do weterynarza,

i idź chodnikiem aż do cmentarza.

Podążaj dalej jego główną aleja,

aż do pagórka gdzie groby Ryxów się ścielą.
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Izabella i Bronisław Ryxowie.

 Bronisław Felix Ryx żył w latach 1837-1914. Prawa do majątku 
Prażmowskiego otrzymał od swojego ojca, Aleksandra Ryxa, w 
roku 1862. Bronisław był też patriotą - wziął udział w powstaniu, 
kiedy to wolska rosyjskie stoczyły potyczkę z powstańcami w 
sierpniu 1863 roku. Jedenastu powstańców, którzy polegli tego 
dnia, pochowano na miejscowym cmentarzu. Dzięki sprytnemu 
podziałowi majątku między wiele osób, za udział w powstaniu 
Rosjanie skonfiskowali jedynie jego niewielką część - należącą do 
Bronisława. Zmarł w 1914 roku, a pochowany został w grobie 
rodzinnym Ryxów, na pobliskim cmentarzu.

 Izabella Ryx, żona Bronisława, żyła w latach 1844-1904. Była 
zapalonym hodowcą - zdobyła na tym polu wiele nagród. Po jej 
śmierci w roku 1904, jej dobra odziedziczyły w równych częściach 
jej dzieci - syn oraz dwie córki.

 Wędrówkę zacznij od pomnika Ryxów.
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 Jak wyjdziesz z obszaru płyt kamiennych kieruj się do budynku 
władzy. 

 Tam zobaczysz Matkę Boską, rusz się w prawą stronę do straganów.
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 Cel już jest nie daleko. Wejdź na teren szkoły, kieruj się do wjazdu konnicy tam 
zobaczysz drewnianą altanę to jest twój cel, gdzie czeka Cię słodka niespodzianka.

Dotarłeś do tablicy informacyjnej koło altany.

Mapa Questu
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