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Moja miejscowość leży w środkowej Polsce nad Wisłą. 

 

 

 



 

Jest wsią położoną w gminie Magnuszew,  

powiecie kozienickim,  

województwie mazowieckim, ale nie zawsze tak było.  

Przed laty należała do gminy Trzebień,  

a województwo nosiło nazwę kieleckie , a potem radomskie. 

 

Część wsi leżąca nad łachą wiślaną jeszcze do niedawna  

nazywała się Winduga, co znaczy miejsce na skład drzewa do spławu.  

Znajdował się tu tartak, w którym przygotowano drzewo,  

wiązano je w tratwy i spławiano do Wisły.  

 



 

 

 

Nasza wieś 100 lat temu należała do hrabiego Zamoyskiego,  

który mieszkał w pałacu w Trzebieniu.  

W Bożówce miał tartak, owczarnie oraz lodownie.  

Po wojnie budynki te przejęło Nadleśnictwo Studzianki.  

Obecnie ma tu siedzibę Leśnictwo Trzebień. 

 

 



 

O naszą wieś troszczy się pani sołtys Jolanta Kawecka. 

Dowiedzieliśmy się od niej, że wieś liczy 30 domów  

i 120 mieszkańców. Większość z nich to rolnicy.  

W gospodarstwach uprawia się  warzywa, truskawki i zboża 

oraz hoduje świnie. 

 

 

 



 

 

Wokół wsi ciągną się pola, łąki i lasy. Żyją w nich dzikie zwierzęta: 

dziki, lisy, jelenie, sarny, łosie, zające. Można tu spotkać także: 

bociany, czaple, kaczki, łabędzie, bażanty, kukułki, dzięcioły, sikorki, 

jaskółki, jastrzębie, krogulce, kanie, sowy.  

W łasze mają swoje żeremia bobry. 

 

 

 



 

Najstarsze drzewa w naszej miejscowości to dęby, liczą ponad 100 lat. 

 

 

Były świadkami walk żołnierzy polskich z Niemcami w czasie II wojny światowej. 

 



 

 

Bożówka leży na skarpie, czyli lekkim wzniesieniu. W czasie powodzi Wisła 

wylewa prawie pod same domy, niszcząc rolne uprawy. Ostatnia wielka 

powódź miała miejsce w 2010r., jednak woda przybiera każdej wiosny. 

Dawniej kilka gospodarstw leżało nad samą Wisłą, ale mieszkańcy zostali 

przesiedleni z terenów zalewowych i dzisiaj ich siedziby są bezpieczne.  

 

Latem w okolicy chętnie spędzają czas wędkarze i grzybiarze.  

Polują tu myśliwi z koła łowieckiego „Knieja" z Warki. 

 

 


