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Od 2004 roku Mazowiecki Instytut Kultury 
(dawniej Mazowieckie Centrum Kultury  

i Sztuki) publikuje kolejne tomy z serii Trady-
cja Mazowsza. Są to monograficzne opracowa-
nia prezentujące walory historyczne i etnogra-
ficzne powiatów województwa mazowieckiego. 
Cel jest ambitny, a przy tym trudny – nie tyl-
ko ze względu na liczbę tomów, jakie chcemy 
wydać w całym cyklu, ale przede wszystkim ze 
względu na założenia merytoryczne.

Docelowo planujemy wydanie 38 tomów, 
odpowiadających liczbie powiatów w woje-
wództwie mazowieckim. Nie wykluczamy też 
publikowania w ramach serii Tradycja Ma-
zowsza dodatkowych tomów okazjonalnych 
lub tematycznych: nawiązujących do obcho-
dzonych rocznic, przypominających sylwetki 
znanych i cenionych osób związanych poprzez 
urodzenie lub działalność z Mazowszem, 
omawiających w sposób przekrojowy lub syn-
tetyczny pewne zagadnienia charakterystycz-
ne dla regionu.

W publikacjach z serii Tradycja Mazowsza 
Czytelnicy odnajdą opisy najwartościowszych 
elementów dziedzictwa kulturowego, przypo-
mnienie wydarzeń historycznych, uwagi doty-
czące współczesnych walorów danego obszaru. 
W każdym tomie zamieszczamy Przewodnik 
subiektywny – prezentację miejscowości wy-
branych przez autora, a także część zatytuło-
waną Oferta kulturalna i turystyczna – z pro-
pozycjami tras wycieczkowych po powiecie, 
opisami potraw regionalnych, itp. Również 
turyści zagraniczni powinni być usatysfakcjo-
nowani informacjami w języku angielskim: 
wyczerpującym streszczeniem zawierającym 
wiedzę niezbędną dla pełnej prezentacji po-
wiatu, tłumaczeniem podpisów ilustracji.

Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy 
w stanie omówić wszystkich zagadnień hi-
storycznych, społecznych i kulturowych, 
przeszłości i współczesności regionu oraz 
dziejów poszczególnych miejscowości. Za-
interesowani Czytelnicy bez trudu rozszerzą 

swoją wiedzę w tym zakresie, sięgając do pu-
blikacji, których tytuły autorzy zamieszczają 
w Bibliografii. Książka zawiera też Indeks 
geograficzny, a na końcu Słowniczek pojęć, 
które wymagają zdefiniowania lub objaśnienia 
(wyrazy oznaczone w tekście kolorem).

W tym miejscu konieczne są uściślenia 
określeń użytych w tytule serii Tradycja Ma-
zowsza. Przewodnik subiektywny.

Mówiąc o tradycji, trzeba uwzględnić wie-
le elementów – wzorce społeczne, obyczaje, 
kulturę duchową, charakterystyczne wytwory 
kultury materialnej – wszystko, co ukształto-
wane w przeszłości, trwa do dziś. Kultywowa-
nie tradycji polega na przekazywaniu z poko-
lenia na pokolenie istotnych dla danej zbioro-
wości wartości kulturowych.

Sam tytuł serii Tradycja Mazowsza rów-
nież traktujemy umownie, trzeba pamiętać 
bowiem że granice administracyjne zwykle 
nie pokrywają się idealnie z historycznie 
ukształtowanymi krainami Polski. W kolej-
nych tomach serii prezentowane są powiaty 
położone w województwie mazowieckim, 
które obejmuje – poza Mazowszem – rów-
nież ziemie innych regionów: część Podlasia 
oraz ziemię radomską. Z kolei pewne obszary 
historycznie mazowieckie znalazły się poza 
granicami naszego województwa, np. ziemia 
łomżyńska.

Podtytuł serii Przewodnik subiektywny 
określa przyjęty przez nas indywidualny spo-
sób prezentowania regionu. Całość prac doku-
mentacyjnych i wydawniczych przewidywana 
jest na kilka lat, założyliśmy więc, że różni 
autorzy wyeksponują inne elementy tradycji. 
Tę różnorodność i subiektywizm opisu w po-
szczególnych tomach serii traktujemy jako jej 
dodatkowy walor.

Dużym atutem serii jest aktualność danych 
na temat „kondycji tradycji” w danym powie-
cie. Cykl wydawniczy nie jest długi, więc ob-
serwacje, opisy i wnioski autora Czytelnik po-
znaje już po kilku miesiącach.

Od Wydawcy
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Zamiarem omawianej serii wydawniczej 
jest ukazywanie różnorodności i bogactwa 
dziedzictwa kulturowego województwa ma-
zowieckiego. By to osiągnąć, trzeba zaprezen-
tować przeszłość obecną we współczesności,  
a więc przede wszystkim zabytki architektury, 
zdobnictwo ludowe, pewne niematerialne do-
bra kultury, nazewnictwo, tradycyjne umiejęt-

ności, ginące zawody. Zadaniem autorów jest 
opisanie tych elementów dziedzictwa kultu-
rowego, które w sposób szczególnie wyraźny 
świadczą o przeszłości tych ziem i które mają 
znaczenie dla dzisiejszej świadomości histo-
rycznej społeczeństwa.

Wydawca

1	 Wierzby	rosnące	nad	Wisłą	w	Podwierzbiu,	tak	charakterystyczne	dla	krajobrazu	Mazowsza

1
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Historię i współczesność powiatu garwo-
lińskiego zacząłem poznawać w styczniu 

1983 r., gdy z kolegą ze studiów pojechałem fo-
tografować, stojące jeszcze wówczas, wiatraki 
w Kochowie. Od tego czasu aż do chwili obec-
nej miałem wiele możliwości obserwować, jak 
się zmienia pejzaż przyrodniczy i kulturowy 
regionu. Znikło wiele zabytków drewnianych. 
Pojawiły się nowe akcenty w krajobrazie wsi  
w postaci zwijanych bel słomy i siana czy za-
foliowanej sianokiszonki. Technika coraz bar-
dziej wpływa na krajobraz. 

Dzięki żonie i rodzinie poznałem historię  
i atrakcje turystyczne okolicy. A w regionie 
nadwiślańskim jest co oglądać i dużo się dzia-
ło na przestrzeni wieków. Pochodzenie jednak 
z innego regionu dało mi coś bardzo cennego 
– spojrzenie z zewnątrz. Dzięki temu widzi się 
inaczej, więcej się odkrywa. Pozwala to choć-
by zauważyć, że w powiecie garwolińskim jest 
wyjątkowo dużo stawów i sadzawek. Sporo tu 
brukowanych dróg, rynków pokrytych kocimi 
łbami, liczne są sady ze starymi odmianami 
jabłek, w wielu miejscach naszą uwagę przy-
kują wspaniałe pomnikowe dęby. Odrębnym 
tematem jest bogactwo przyrodnicze doliny 
Wisły i – co za tym idzie – mnogość wydarzeń 
związanych z królową polskich rzek. Trzy 
cechy wyróżniają powiat ze względu na dzia-
łalność człowieka: upodobanie mieszkańców 
do hodowli gołębi, budowanie wiejskich kapli-
czek na planie trójkąta oraz pracowite wyku-
wanie wysokich granitowych krzyży.

Podczas przygotowywania niniejszego 
przewodnika starałem się nie ograniczać do 
materiałów pisanych czy dostępnych w in-
ternecie. Wykorzystałem własne nagrania 
rozmów z mieszkańcami powiatu. Szukałem 
osób, które pamiętały dawne lata. Opowie-
ści takich ciekawych postaci ubarwiają treść 
przewodnika. Ale nie tylko one. Kolejne roz-
działy wzbogacają fragmenty wspomnień Eu-
genii Kowalskiej z Sobolewa, Szymona Koby-
lińskiego i Andrzeja Paca z Siedlec. Szczegóły 
ich przeżyć przydały rumieńców kilku tema-
tom, stały się dodatkowymi głosami obok 
monologu autora.

W wielu przypadkach pozwoliłem sobie na 
szczegółowe wskazanie drogi do ciekawego 
obiektu, aby Czytelnik nie miał problemów, 
które niejednokrotnie były moim udziałem. 
Przy okazji dziękuję wszystkim, którzy mi  
w takich sytuacjach pomogli.

Bodźcem do napisania przewodnika była 
chęć sportretowania epoki, do której należy 
pokolenie moich teściów – oni pamiętają jesz-
cze okres przedwojenny, lata wojny i równie 
bogate w wydarzenia czasy powojenne. Opo-
wieści ludzi z ich pokolenia dostarczyły mi 
wielu ważnych szczegółów. Dzięki nim młodsi 
przeczytają o wydarzeniach, które poznałem 
z relacji ich bezpośrednich uczestników lub 
obserwatorów. Sami bowiem takich okazji już 
wkrótce nie będą mieli.

 Sławomir Kordaczuk

Od Autora
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2	 Pomnikowy	dąb	w	lesie	koło	Wilgi

2
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3	 Mapa	powiatu	garwolińskiego

4	 Powiat	garwoliński	na	mapie	województwa	mazowieckiego
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Z   punktu widzenia geograficznego teren 
powiatu leży na południowych obszarach 

dwóch makroregionów: Niziny Środkowoma-
zowieckiej oraz Niziny Południowopodlaskiej. 
Wschodnią część powiatu tworzy Wysoczyzna 
Żelechowska, mezoregion będący południo-
wym skrajem Niziny Południowopodlaskiej. 
Wysoczyzna znajduje się na zewnętrznej stro-
nie moren czołowych zlodowacenia warciań-
skiego, występujących na północnym skraju 
powiatu. Na wschodzie sąsiaduje z Równiną 
Łukowską, na południu z Pradoliną Wieprza. 
Od zachodu ograniczają ją Równina Garwo-
lińska wraz z Doliną Środkowej Wisły.

Mezoregion Równina Garwolińska leży po 
wschodniej stronie Doliny Środkowej Wisły, 
między doliną Mieni (dopływu Świdra) na 
północy a doliną Okrzejki na południu. Jest 
piaszczysto-gliniastą równiną denudacyjną,  

z której wody odprowadzają do Wisły równoleż-
nikowo płynące jej dopływy: Okrzejka i Wilga. 
Równina pochylona jest w kierunku północ-
no-zachodnim. Największe różnice poziomów  
w powiecie występują w lasach prywatnych 
między Stasinem i Kruszyną. W tym miejscu 
jary w lesie liściastym (dęby, graby i wiązy) 
przypominają okolice Kazimierza nad Wisłą.

Między Równiną Garwolińską i królo-
wą polskich rzek położony jest mezoregion  
o nazwie Dolina Środkowej Wisły, szerokości 
10–12 km. Wisła szeroko się tutaj rozlewa,  
w korycie występują kępy i mielizny. Jej roz-
legły taras zalewowy ograniczony jest wałami 
przeciwpowodziowymi. Na prawym brzegu 
występuje piaszczysty taras wydmowy i ciągną 
się Lasy Garwolińskie. 

Gleby obu mezoregionów Niziny Środko-
womazowieckiej w przeważającej mierze są 

5	 Wał	przeciwpowodziowy	nad	Wisłą	w	Przewozie.	

Z	lewej	głaz	upamiętniający	usypanie	wału	 

w	roku	tysiąclecia	państwa	polskiego

6	 Przeprawa	promowa	w	Antoniówce	 

Świerżowskiej.	W	tle	elektrownia	Kozienice

7		 Wydmy	piaszczyste	porośnięte	sosną	Banksa	 

w	lesie	koło	Mariańskiego	Porzecza

Warunki naturalne  
i walory przyrodnicze 

5 6

7
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8	 Staw	w	Podzamczu	z	wędkami	amatorów	połowu	ryb

bielicowe. W dnach dolin występują różnego 
rodzaju mady. Najżyźniejsze ziemie położone 
są w sąsiedztwie Wisły. Spotyka się na tym ob-
szarze lokalną nazwę pól: Powiśle. 

W okolicach Żelechowa przebiega strefa 
polodowcowych moren czołowych stadia-
łu Warty. Tworzą ją niezbyt wysokie pagórki  
o wysokościach nieznacznie przekraczających  
200 m n.p.m. Na ich przedpolu ciągną się ob-
szary o wyrównanej powierzchni, z występu-
jącymi często płatami piasków sandrowych 
z niewielkimi krami glin morenowych. Na 
zapleczu moren czołowych równina jest fali-
sta, urozmaicona wałami ozów i pagórkami 
kemów oraz licznymi zagłębieniami bezod-
pływowymi. Stanowią one pozostałości po 
misach jeziornych, nie do końca zasypanych.

Peryferyjne położenie Wisły sprawia, że jej 
oddziaływanie na gospodarkę wodną jest ogra-
niczone. Obszar jest odwadniany przez jej do-
pływy, z których największe to: Wilga i Okrzej-
ka. Nie ma na opisywanym terenie dużych 
jezior. Jako większe zbiorniki wodne można 

wyróżnić starorzecza Wisły, o charakterystycz-
nym wydłużonym kształcie, będące odciętymi 
fragmentami koryt rzecznych.

W 1982 r. powstał Mazowiecki Region Fau-
nistyczny, obejmujący swym działaniem ob-
szar obecnego pow. garwolińskiego. Inicjato-
rami byli: Henryk Kot, Andrzej Dombrowski, 
Sławomir Chmielewski i Mirosław Rzępała. 
Zorganizowano wówczas kartotekę fauni-
styczną, sieć kilkudziesięciu obserwatorów, 
opracowano instrukcję prowadzenia obserwa-
cji faunistycznych i podjęto systematyczne 
badania na różnych obszarach i w różnych 
środowiskach. W kartotece gromadzono in-
formacje o rzadkich i zagrożonych gatunkach 
ptaków. Przy okazji badań ornitologicznych 
notowano występowanie ssaków, gadów i pła-
zów. Od 1994 r. badania obejmujące faunę 
Niziny Mazowieckiej koordynowało Mazo-
wieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, a obszar 
powiatu znalazł się wśród dokładnie przebada-
nych pod względem ornitologicznym terenów 
Mazowsza. 

8
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W pow. garwolińskim największą lesistością 
charakteryzują się gminy: Wilga, Pilawa i Ma-
ciejowice. Lasy państwowe administrowane są 
przez Nadleśnictwa Garwolin i Celestynów.  
W dawnym województwie siedleckim naj-
większy udział drzewostanów sosnowych wy-
stępował w Nadleśnictwie Garwolin.

Duży wpływ na zróżnicowanie flory w po-
wiecie mają dolina Wisły i otwarte położenie 
równin w kierunku wschód–zachód, ułatwia-
jące przenikanie wpływów klimatu konty-
nentalnego i oceanicznego. Mimo znacznego 
oddalenia od wybrzeży morskich spotyka się 
tutaj gatunki związane z klimatem oceanicz-
nym. Znaczny jest też udział roślin typowych 
dla klimatu kontynentalnego i subkontynen-
talnego. Pozostałe gatunki występują nieza-
leżnie od wpływów obu tych klimatów. Wy-
stępowanie moren czołowych przyczynia się 
do powstawania specyficznego mikroklimatu  
i umożliwia wegetację gatunków górskich. 
Ciekawostką jest występowanie w dolinie Wi-
sły koło Maciejowic roślin południowych, ta-

kich jak: mietelnik piaskowy, ślazówka turyn-
gska, bodziszek żałobny czy mięta pulejowa.

W dolinie Wisły bujnie rozwijają się zbioro-
wiska zaroślowe (łęgi wierzbowo-topolowe), 
zwłaszcza koło Tarnowa. W rejonie Mala-
mówki gm. Maciejowice, nad Wisłą, zachował 
się największy płat łęgowy, charakteryzujący 
się dominacją olch, buków, grabów, dębów, lip 
i jaworów. 

Rzadkie, ale interesujące są zbiorowiska ber-
berysu zwyczajnego, spotykane na żyźniejszych 
wydmach doliny Wisły w gm. Maciejowice. 
Obok berberysu rosną róże, najczęściej rdzawa 
i dzika. Koło Maciejowic spotyka się także wy-
rażenie czyżnie – określające zarośla śródpolne. 
Są to zbiorowiska zastępcze grądu z grabem, 
tarniną, głogami i gwiazdnicą wielkokwiatową. 
Mogą one stanowić także otulinę lasu.

Warto wyróżnić jedyne w powiecie zbiorowi-
sko łąkowe z turzycą dwupienną w Łomnicy 
oraz unikatowy mszar ponikłowy ze storczy-
kami, występujący tylko w rezerwacie Torfy 
Orońskie k. Malamówki. Na żyźniejszych 

9	 Staw	we	wsi	Starowola

9
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siedliskach występują łąki właściwe, zajmują-
ce obszary wilgotne i świeże. Rzadko koszone 
łąki w dolinach rzek przechodzą w ziołorośla, 
z najczęściej występującymi: bodziszkiem 
błotnym i wiązówką błotną. Wśród pastwisk 
wyróżnia się piaszczyste mady w dolinie Wi-
sły, gdzie sukcesję rozpoczyna pionierski ze-
spół z dominacją skrzypu gałęzistego.

W zbiornikach wodnych szczególnie mile 
widziane są kwitnące byliny: grążele żółte  
i grzybienie białe. Zwracają uwagę także rzad-
kie strzałki wodne i manna wodna. Brzegi czę-
sto porastają szuwary: trzcinowy, pałki szero-
kolistnej i pałki wąskolistnej. Nierzadko toń 
w całości zarasta osoka aloesowata. 

Torfowiska wysokie (zasilane z góry przez 
opady atmosferyczne) stwierdzono koło wsi 
Grabina oraz na wschód od Sokoła.

Charakterystyka występowania różnych 
gromad kręgowców jest bardzo zmienna z po-
wodu migracji i zróżnicowania ilościowego. 
Niemniej warto przypomnieć niektóre stano-
wiska nie tylko rzadszych gatunków.

Nietoperz nocek Brandta z gromady ssaków 
spotykany był w gm. Maciejowice. Orzesznicę 
stwierdzono w gminach: Wilga i Żelechów, na-
tomiast smużkę w gm. Trojanów. Z licznych 
niegdyś ssaków (bobry, łosie, zające czy wilki), 
obecnie powszechny jest tylko bóbr europej-
ski. Nierzadko zwierzęta tego gatunku ścinają 
drzewa niemal kilkanaście metrów od zabu-
dowań, jak np. w Kochowie na brzegu Rowka. 
Powaliły drzewa również nad Bączychą (dopły-

wie Okrzejki) k. Podzamcza (między Polikiem 
i Maciejowicami), na rozlewiskach Wilgi koło 
Głoskowa (przy wyjeździe na Unin), nad sa-
dzawkami w Pogorzelcu i Wilchcie. Mieszkań-
cy Chromina zabezpieczyli drzewa rosnące 
nad Rydnią, owijając je workami foliowymi po 
nawozach.

Częstym gościem zbiorników wodnych 
jest łabędź niemy. Wzrosła liczebność ptaków 
drapieżnych, natomiast zmalała czajek, wró-
bli i jaskółek. Obecnie wiosny nie czynią już 
jaskółki, lecz mewy śmieszki. Zupełnie za-
nikł widok kroczących za oraczem wron czy 
podfruwających pliszek siwych, za to częściej 
pojawiają się w czasie prac polowych polujące 
na owady mewy śmieszki i bociany.

Dla populacji ptaków lęgowych duże zna-
czenie ma koryto nieuregulowanej Wisły i jej 
otoczenie. Naturalny bieg naszej największej 
rzeki ma rangę europejską, natomiast stawy 
rybne w Wildze zaliczane są do ostoi o znacze-
niu krajowym. Poza tym wyróżnia się miejsca 
o randze regionalnej, ważnej w skali Niziny 
Mazowieckiej.

Dużym zainteresowaniem nie tylko węd-
karzy, lecz także naukowców cieszą się ryby 
zasiedlające wiele cieków i zbiorników wod-
nych. Krąpie i leszcze licznie żyjące w Wiśle 
nie występują w mniejszych rzekach. Karp jest 
rybą introdukowaną, obcą w rodzimej ichtio-
faunie. W wodach Wisły występują prawie 
wszystkie gatunki ryb, jakie można spotkać 
w innych rzekach lub zbiornikach wodnych 

10	 Drzewa	ratowane	przez	mieszkańców	Chromina	przed	ścięciem	przez	bobry

11	 Imponujący	wiąz	w	centrum	wsi	Przyłęk		
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powiatu. Gatunki introdukowane czasem po-
jawiają się w rzekach jako uciekinierzy ze sta-
wów hodowlanych. Według opinii wędkarzy na 
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat moż-
na jednoznacznie stwierdzić wyraźny i gwał-
towny spadek liczebności prawie wszystkich 
gatunków ryb – czego nie można powiedzieć  
o liczbie chętnych do wędkowania. 

Część pow. garwolińskiego znajduje się na 
terenie rozległego obszaru Natura 2000 Doli-
na Środkowej Wisły, zatwierdzonego w 2004 r. 
Dolina rzeki jest tutaj częściowo obwałowana,  
a brzeg umocniony i porośnięty zaroślami 
wierzbowymi. Na terasie zalewowej rozciągają 
się zdziczałe łąki i pastwiska. Wśród nich znaj-
dują się różnej wielkości starorzecza i oczka 
wodne ze zbiorowiskami szuwarów i roślinno-
ści wodnej. Niewielką powierzchnię zajmują 
pola uprawne. Rzeka ma tu charakter natural-
ny, o zmiennej głębokości i szerokości koryta,  
z licznymi rozgałęzieniami, wyspami i piasz-
czystymi łachami.

Obszar ten objęty jest ochroną zgodnie  
z tzw. dyrektywą ptasią, gdyż stanowi fragment 

ważnego ogólnokrajowego szlaku migracji pta-
ków. Jest też jednym z najważniejszych w Pol-
sce śródlądowych miejsc zimowania ptaków 
wodno-błotnych. Liczba niektórych gatunków 
ptaków sięga tutaj 50% ogólnokrajowej popu-
lacji lęgowej.

Wody Wisły często stanowią zagrożenie po-
wodziowe na terenie gmin Maciejowice i Wil-
ga. Na przykład w 2010 r. przez gminę Macie-
jowice przeszły trzy fale powodziowe: 18 maja, 
13 czerwca oraz na przełomie lipca i sierpnia. 
Wówczas trzykrotnie był zalewany budynek 
szkoły podstawowej we Wróblach, zniszcze-
niu uległo również boisko przy wspomnianej 
szkole i boisko szkolne w Antoniówce Świer-
żowskiej oraz ok. 5 km dróg w pasie nadwiślań-
skim. Wały przeciwpowodziowe ulegają uszko-
dzeniom nie tylko w wyniku działalności bob-
rów i w mniejszym stopniu lisów oraz dzików. 
Do ich fatalnego stanu przyczyniają się także 
ludzie, zwłaszcza amatorzy jazdy quadami.

Ochronę przyrody w powiecie prowadzi 
się również w rezerwatach, które wchodzą  
w skład Nadwiślańskiego Obszaru Chronio-

12	 Sadzawka	powstała	w	wyrobisku	żwiru	na	polach	Kobylnicy			
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nego Krajobrazu, największego w dawnym 
woj. siedleckim i obejmującego powierzch-
nię 70 070 ha w prawobrzeżnej części doliny 
Wisły. Administracyjnie ten obszar należy do 
siedmiu gmin pow. garwolińskiego: Garwolin, 
Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Pilawa, So-
bolew i Wilga oraz Kołbiel, Osieck, Siennica  
i Sobienie-Jeziory w powiatach sąsiednich. 

Rezerwat florystyczny Czerwony Krzyż 
(gm. Pilawa) został utworzony w 1990 r. na 
powierzchni 33,19 ha, głównie w celu ochro-
ny stanowiska, rzadkiego na niżu środkowej 
Polski, borealnego gatunku storczyka – tajęży 
jednostronnej. Znajduje się ono w uroczysku 
Podzamcze na terenie Nadleśnictwa Garwo-
lin. Zróżnicowana rzeźba terenu podkreśla 
walory krajobrazowe rezerwatu i determinuje 
jego szatę roślinną z dominacją borów (mie-
szane, świeże, trzęślicowe) i grądów. Wśród 
142 gatunków roślin w rezerwacie, 4 objęte są 
ochroną całkowitą, 6 częściową, a 9 zalicza się 
do rzadkich. Podstawowy walor przyrodniczy 
rezerwatu – tajęż jednostronna – występuje  
w czterech płatach liczących od kilku do kilku-
nastu okazów. 

Rezerwat florystyczny Kopiec Kościuszki 
(gm. Sobolew) utworzono w 1989 r. na obsza-
rze 6,07 ha w celu ochrony stanowiska rzad-
kiej rośliny górskiej – bodziszka żałobnego. 
Położony jest koło wsi Nowa Krępa, na terenie 
lasów państwowych. W centralnym punkcie 
usypano kopiec Tadeusza Kościuszki. Osią re-
zerwatu jest strumień wpływający do rzeczki 

Pytlochy. Na jego obrzeżach wykształciły się 
dwa zbiorowiska leśne: łęg przystrumykowy  
i niewielki płat grądu. Kilka olch i lip osiągnę-
ło rozmiary pomnikowe. Bodziszek żałobny 
występuje masowo w sąsiedztwie kopca. Sta-
nowisko w Krępie jest najbogatsze z kilku zna-
nych na Niżu Środkowopolskim, na północ od 
zwartej granicy występowania tej rośliny. 

Rezerwat leśny Rogalec (gm. Pilawa), zało-
żony w 1984 r. na obszarze 33,19 ha, ma na 
celu ochronę olsów i łęgów z bogatym flory-
stycznie runem. Położony jest w uroczysku 
Rogalec na terenie Nadleśnictwa Celestynów. 
W płaskiej niecce terenowej ograniczonej  
z jednej strony wydmą i z drugiej wysoką skar-
pą nasypu kolejowego występują bogate flory-
stycznie podmokłe lasy liściaste. Zidentyfiko-
wano tutaj cztery zespoły roślinne, z których 
największy areał zajmują: ols porzeczkowy 
oraz łęg olszowo-jesionowy, ponadto na ob-
szarach wyżej położonych spotyka się płaty 
grądów i borów mieszanych. Występują tutaj 
dwa gatunki roślin objętych ochroną całkowi-
tą: wawrzynek wilczełyko i bluszcz. Rezerwat 
stanowi także ostoję ptactwa błotnego zalatu-
jącego z sąsiednich bagien.

W rezerwacie florystycznym Torfy Oroń-
skie (gm. Maciejowice) na obszarze 12,61 ha 
od 1987 r. chroni się kilkanaście rzadkich 
gatunków roślin. Rezerwat położony jest na 
terenie leśnym wsi Oronne w Nadleśnictwie 
Garwolin. Celem jest zachowanie stanowisk 
m.in. widłaka wrońca oraz pięciu gatunków 

13	 Ropucha	wygrzewa	się	w	wiosennym	słońcu	nad	rzeką	w	Chrominie

14	 Czubajka	kania	w	lesie	w	Sokole
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storczyków: lipiennika Loesela (ginący w skali 
Polski), kruszczyka błotnego, listery jajowa-
tej, podkolana białego i storczyka krwistego. 
Interesujące jest również występowanie tutaj 
zwierząt: zaskrońca, padalca, jaszczurki zwin-
ki, pająka bagnika przybrzeżnego oraz ślimaka 
nagiego o nazwie pomrów czarniawy. 

Naturę chroni się także w mniejszej skali 
– jako pomniki przyrody. We wsi Izdebno-
-Kolonia obok budynku Państwowego Pogo-
towia Opiekuńczego rośnie dąb szypułkowy  
o obwodzie 633 cm. Ten sam gatunek jest 
reprezentowany obok zabytkowego spichle-
rza we wsi Górzno-Kolonia (dąb Dziadek  
o obwodzie 625 cm) i w zabytkowym parku  
w Łucznicy (obwód 575 cm). W parku w Mięt-
nem rośnie dziewięć dębów szypułkowych  
o obwodach 330–570 cm i cztery wiązy gór-
skie o obwodach 305–390 cm. Dęby pomniko-
we spotyka się wśród zabudowań wielu miej-
scowości, w lasach i na cmentarzach, m.in. 

w Wildze. Dąb im. gen. Józefa Dwernickiego, 
zwycięzcy bitew pod Stoczkiem Łukowskim 
i Nową Wsią, łączy symbolicznie przyrodę  
z dziejami regionu. Drzewo ma obwód 520 cm 
i rośnie w dawnej posiadłości patrona, przy 
leśniczówce Cyganówka w gm. Wilga. Za po-
mnik przyrody uznano też stanowisko owocu-
jącego bluszczu rosnącego w gm. Maciejowice. 

Enklawy cennych przyrodniczo miejsc sta-
nowią zabytkowe parki, zakładane niegdyś 
głównie przez właścicieli majątków ziem-
skich. Z wyjątkiem Żelechowa z ogrodem kla-
sycystycznym z 2 poł. XVIII w., były to przede 
wszystkim parki krajobrazowe w: Borowiu, 
Głoskowie, Kamionce, Garwolinie, Sulbinach, 
Hucie Garwolińskiej, Miętnem, Górznie-Ko-
lonii, Goździku, Mierżączce, Podzamczu, 
Miastkowie Kościelnym, Łucznicy, Trąbkach, 
Godziszu, Gończycach, Krępie Starej, Troja-
nowie, Korytnicy, Podebłociu i Życzynie.

15	 Gniazdo	bocianie	na	słupie	energetycznym	w	Kochowie	nad	Wisłą			
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Zarys dziejów powiatu garwolińskiego 

Obecny pow. garwoliński, ze stolicą  
w Garwolinie, został utworzony w ra-

mach reformy administracyjnej w 1999 r. 
Położony jest na pograniczu historycznego 
Mazowsza (ziemia czerska na północy, z mia-
stami Garwolin i Pilawa) i Małopolski (daw-
na ziemia stężycka na południu, z miastami 
Łaskarzew i Żelechów). Zajmuje obszar na 
wschodzie południowej części woj. mazowiec-
kiego, a jego zachodnią granicę stanowi Wisła.

W jego skład wchodzą dwie gminy miejskie: 
Garwolin i Łaskarzew, dwie gminy miejsko-
-wiejskie: Pilawa i Żelechów, dziesięć gmin 
wiejskich: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaska-
rzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Pa-
rysów, Sobolew, Trojanów i Wilga. Na terenie  
powiatu znajdują się cztery miasta: Garwolin, 
Łaskarzew, Pilawa i Żelechów.

Z badań archeologicznych wynika, że opisy-
wany obszar był zamieszkiwany od końca pa-
leolitu (ok. 14 tys.  – 8 tys. lat p.n.e.). Odkryto 
także ślady osadnictwa z młodszych okresów 
historycznych: neolitu, brązu, epoki żelaza i 
wczesnego średniowiecza.

Teren obecnego pow. garwolińskiego od nie-
pamiętnych czasów leżał na obszarze o cha-
rakterze przejściowym, na którym przenikały 
się elementy osadnicze wschodnio- i zachod-
niosłowiańskie. W dobie rozbicia dzielnicowe-
go te tereny prawdopodobnie miały najmniej-
sze w Polsce zaludnienie. W XII w. zaczęły 
powstawać tu kasztelanie, a w XIII w. zaczęły 
się wykształcać jednostki administracyjne  
i polityczne granice linearne. Wówczas po raz 
pierwszy pojawił się termin ziemia (łac. ter-
ra). Dalsze dzieje tego obszaru są związane  

16	 Najwyższe	wzniesienia	w	lasach	między	Stasinem	i	Kruszyną	z	okopami	z	II	wojny	światowej

16



18 Tradycja Mazowsza

z historią Mazowsza, dzielnicą przez długi 
czas niezależną. Dopiero po śmierci ostatniego 
księcia mazowieckiego Janusza III (1502–1526) 
tereny te zostały wcielone do Korony. Garwolin  
z okolicami należał wówczas do ziemi czerskiej.

Historia regionu ze stolicą w Garwolinie 
zaczyna się 25 lutego 1539 r. Wtedy król Pol-
ski Zygmunt I Stary nakazał przeniesienie 
roków ziemskich dla prawobrzeżnej części 
pow. czerskiego (bez Karczewa i Radwankowa) 
do Garwolina. Zapoczątkowało to istnienie 
pow. garwolińskiego. Jego granice północna  
i wschodnia sięgały dalej niż obecnie. Należały 
do niego także miejscowości: Sobienie-Jeziory, 
Osieck, Siennica i Latowicz. 

W 2. poł. XVI w. Garwolin z wsiami Wola 
Rębkowska, Miętne, Jagodne, Puznów, Goź-
dzik, Unin, Leszczyny i Niecieplin stał się 
starostwem niegrodowym, obejmującym tyl-
ko część obszaru powiatu. Na czele starostwa, 
jako zarządca dóbr królewskich, stał starosta. 
Nie posiadał on władzy sądowniczej, ale wzy-

wał przed sąd ziemski osoby odpowiedzialne 
za wyrządzanie szkód na podległym mu tere-
nie. W zakresie jego obowiązków było m.in. 
przewodzenie pospolitemu ruszeniu i prowa-
dzenie go pod chorągiew powiatu oraz dbanie 
o bezpieczeństwo. Najbardziej znanym staro-
stą garwolińskim był hetman wielki koronny 
Jan Zamoyski. 

Wiek XVI to okres rozwoju gospodarczego 
pow. garwolińskiego i złoty wiek w dziejach 
Polski, czas potęgi państwa, spokoju bezpie-
czeństwa i dostatku. Obok Polaków w Rzecz-
pospolitej mieszkali także: Litwini, Rusini, 
Ormianie, Karaimi, Czesi, Niemcy oraz szu-
kający w Polsce spokoju i schronienia Francu-
zi, Szkoci i Anglicy, wygnani ze swych ojczyzn 
przez wojny religijne. Choć religią państwo-
wą był katolicyzm, inne wyznania uzyskały 
status tolerowanych. To wiek królowej Bony  
i Włochów, kierujących na nowe tory kulinaria 
i medycynę, wiek renesansu, czasy Mikołaja 
Reja i Jana Kochanowskiego. Wzrosło wtedy 
znaczenie języka polskiego, który zaczął wy-
pierać powszechną dotąd w literaturze i ofi-
cjalnych dokumentach łacinę. 

Później nastąpiły ogromne zniszczenia  
w czasie wojny polsko-szwedzkiej w 2. poł. 
XVII w. i wojny północnej na początku XVIII w. 
Wydarzenia te doprowadziły do upadku go-
spodarczego powiatu i znacznego zmniejsze-
nia liczby ludności. 

W maju 1794 r. mieszkańcy powiatu przy-
stąpili do insurekcji kościuszkowskiej. Do-
wództwo miejscowych sił zbrojnych powie-
rzono Adamowi Skilskiemu, byłemu puł-
kownikowi konfederacji barskiej. Po upadku 
powstania na terenie powiatu stacjonowały 
wojska rosyjskie. 

W styczniu 1796 r. miejsce Rosjan zajęły 
zaborcze wojska austriackie. W maju 1809 r. 
na ziemie powiatu wkroczyły polskie oddziały 
Księstwa Warszawskiego. Dekretem Frydery-
ka Augusta z grudnia 1809 r. obszar ten został 
włączony do Księstwa. Powiat garwoliński 
wszedł w skład departamentu siedleckiego 
obok powiatów: siedleckiego, żelechowskie-
go, węgrowskiego, łosickiego, łukowskiego, 
radzyńskiego, bialskiego i włodawskiego. Sie-
dziby władz mieściły się w miastach, które 

17	 Tablica	z	czasów,	gdy	wieś	Żebrak	należała	 

do	powiatu	garwolińskiego	(zbiory	Adama	

Krzeskiego)
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dały nazwy powiatom. Większość obszaru  
pow. garwolińskiego, leżącego na dawnym 
Mazowszu, od tego czasu aż do 1939 r. była 
pod zarządem administracyjnym Lublina lub 
Siedlec.

Dla celów wyborczych departamenty po-
dzielono na okręgi zgromadzeń gminnych. 
Powiat garwoliński wraz z powiatami siedlec-
kim i żelechowskim należał do zgromadzenia 
gminnego funkcjonującego w Siedlcach. Zgro-
madzenia gminne wybierały deputowanych do 
sejmu oraz kandydatów do rad municypalnych.

Na czele departamentu siedleckiego – jako 
organ administracji państwowej w pełnym 
tego słowa znaczeniu – stał prefekt. Podlegał 
mu podprefekt zajmujący się administracją 
publiczną w powiecie. Miał do pomocy biuro 
złożone z kilku urzędników. Nad rozkładem 
ciężarów publicznych na powiat czuwała rada 
powiatowa, złożona z 9–12 radców i obradują-
ca raz w roku. W każdym powiecie powołano 
sąd składający się z wydziału pojednawczego, 
z sędzią pokoju pełniącym funkcję bezpłatnie, 
i wydziału spornego, również jednoosobowe-
go, w postaci podsędka podległego sędziemu 
pokoju, lecz posiadającego własny zakres 
kompetencji. Sprawy karne, zagrożone karą 
więzienia do lat 5, sądziły sądy (wydziały) po-
licji poprawczej. Najcięższe sprawy karne były 
rozpatrywane przez wspólny sąd kryminal-
ny departamentów lubelskiego i siedleckiego  
z siedzibą w Lublinie.

Po odwrocie wielkiej armii Napoleona kraj 
dostał się ponownie pod rosyjską okupację 
wojskową. W formie postanowienia księcia 
namiestnika z 16 stycznia 1816 r. ogłoszono 
nowe przepisy o podziale administracyjnym. 
Powrócono do tradycyjnej polskiej nazwy jed-
nostek pierwszego rzędu – województw. Znie-
siono natomiast dotychczasowe powiaty jako 
niższe okręgi administracyjne, tworząc o wiele 
większe terytorialnie obwody. Nazwy i granice 
dotychczasowych powiatów zachowano, jed-
nak były to już tylko okręgi wyborcze do sej-
mików szlacheckich oraz okręgi sądowe.

Teren byłego departamentu siedleckiego 
został zamieniony na województwo podla-
skie ze stolicą w Siedlcach, dzielące się na 
cztery obwody: siedlecki, bialski, radzyński  

i łukowski – obejmujący powiaty garwoliński, 
żelechowski i łukowski. Z uwagi na niedogod-
ności komunikacyjne i położenie majątków 
jednego właściciela w dwóch sąsiednich obwo-
dach postulowano zmiany. Według nowych, 
niezrealizowanych projektów pow. garwoliń-
ski wraz z żelechowskim miał tworzyć obwód 
stężycki, ze stolicą w Stężycy. Natomiast na 
interesującym nas terenie dokonano jednej 
zmiany. Zgodnie z postanowieniem namiest-
nika Królestwa Polskiego gen. Józefa Zajączka 
z grudnia 1823 r. gminę Domaszów (obecnie 
wieś Domaszew w gm. Maciejowice), obejmu-
jącą dobra dziedziczne ordynata Zamoyskiego, 
przeniesiono z pow. garwolińskiego do żele-
chowskiego (w obrębie obwodu łukowskiego).

Po powstaniu listopadowym zmiany wpro-
wadzane przez rząd carski zmierzały do likwi-
dacji odrębności ustrojowych Królestwa. Fala 
rusyfikacji nie ominęła podziału terytorialne-
go. Ukazem z 7 marca 1837 r. województwa 
przemianowano na gubernie, a pięć lat póź-
niej, w 1842 r. obwody na powiaty, natomiast 
dotychczasowe powiaty na okręgi. Nowe na-
zewnictwo nie pociągnęło za sobą zrazu zmian 
istniejących jednostek administracyjnych. 
Dopiero na mocy ukazu z 21 sierpnia 1844 r. 
z sześciu guberni utworzono trzy większe.  
Z połączenia guberni podlaskiej z lubelską po-
wstała gubernia lubelska. Objęła m.in. obszar 
obecnego pow. garwolińskiego.

Po powstaniu styczniowym władze rosyjskie 
sprawę podziałów administracyjno-terytorial-
nych włączyły do arsenału środków mających 
przyśpieszyć rusyfikację i pełną unifikację 
ziem Królestwa z Cesarstwem. Podział na 
mniejsze jednostki mógł skuteczniej służyć 
polityce ucisku narodowego. Ukazem z 1866 r. 
utworzono dziesięć nowych guberni, w miej-
sce pięciu dotychczasowych. Gubernię lubel-
ską podzielono na dwie: lubelską i siedlecką. 
Ponadto władze zaborcze powzięły projekt 
pozbawienia większości miasteczek rolni-
czych ustroju miejskiego. Postanowieniami 
Komitetu Urządzającego w latach 1869–1870 
zdegradowano do rzędu osad 338 miast Króle-
stwa, czyli ponad 75% ich ogólnej liczby. W gu-
berni siedleckiej status ten straciło 31 miast. 
W pow. garwolińskim na osady zamieniono: 
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Łaskarzew, Maciejowice, Parysów i – będące 
obecnie poza powiatem – Osieck i Stężycę.  
W wielu przypadkach reformę tę przeprowa-
dzono mechanicznie i bezwzględnie. Odczu-
wano ją jako represję caratu za liczny udział 
mieszkańców miast w stłumionym powstaniu. 

W 1867 r. pow. garwoliński leżał w guberni 
siedleckiej. Było w nim siedem miast: Gar-
wolin, Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, 
Żelechów i pozostające obecnie poza powia-
tem Osieck i Stężyca. Powiat składał się także  
z 18 gmin wiejskich: Dąbrowa, Kłoczew, Koryc-
ka Wola, Maciejowice, Osieck, Pawłowice, Pod-
łęż, Pszonka, Ruda Talubska, Ryki, Sobienie- 
-Jeziory, Sobolew, Trojanów, Ułęż, Wilga, Wola 
Rębkowska, Żelechów i Żyrzyn.

W latach I wojny światowej, po zdobyciu 
ziem Królestwa Polskiego przez wojska nie-

mieckie i austriackie, obszar dawnej guberni 
siedleckiej podzielono na dwie części. Po-
wiat garwoliński wszedł w skład powołanego 
we wrześniu 1915 r. generał-gubernatorstwa 
warszawskiego. Powierzchnia powiatu uleg- 
ła powiększeniu w związku z wyznaczeniem 
linii granicznej z Austrią oraz przyłączeniem 
Dęblina i gminy Irena do niemieckiej strefy 
okupacyjnej. Pozostałe tereny dawnej guberni 
zostały objęte zarządem niemieckiej komendy 
etapów Ober-Ost. Podlegały władzy wojsko-
wej i były bezwzględnie eksploatowane. Powiat 
garwoliński pod tym względem był w znacznie 
lepszej sytuacji. 

W odrodzonej Polsce powstało zrazu 7 wo-
jewództw, z których lubelskie złożone było  
z 19 powiatów i obejmowało tereny dawnych 
guberni: lubelskiej i siedleckiej. Utrzymało 

18	 Część	rosyjskiej	tablicy	urzędowej	Urzędu	Gminnego	w	Sobolewie	(zbiory	Adama	Krzeskiego)
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się ono w prawie niezmienionym kształcie 
do kwietnia 1939 r. Urząd powiatowy zastą-
piono w sierpniu 1919 r. starostwem. Przed-
stawicielem rządu w powiecie i szefem admi-
nistracji został starosta, współdziałający do 
1928 r. z sejmikiem powiatowym i wydzia-
łem powiatowym. 

W dwudziestoleciu międzywojennym na-
stąpiły zmiany terytorialne, dotyczące obsza-
ru obecnego pow. garwolińskiego. Z dniem  
1 marca 1922 r. gm. Miastków została przenie-
siona z pow. łukowskiego do garwolińskiego. 
Następnie na mocy ustawy z dnia 1 kwietnia 
1938 r. pow. garwoliński wraz z pow. sokołow-
skim i węgrowskim oraz gm. Irena (z twierdzą 
Dęblin) z pow. puławskiego, zostały wyłączone 
z woj. lubelskiego i weszły w skład woj. war-
szawskiego. W 1926 r. powołano nową gminę 
– Łaskarzew Osada.

Na dzień 1 kwietnia 1933 r. pow. garwoliń-
ski w woj. lubelskim tworzyły gminy: Górz-
no, Kłoczew, Łaskarzew, Łaskarzew Osada, 
Maciejowice, Miastków, Osieck, Parysów, 
Podłęż, Ryki, Sobolew, Sobienie-Jeziory, Stę-
życa, Trojanów, Ułęż, Warszawice, Wilga, 
Wola Rębkowska, Żelechów, Garwolin miasto  
i Żelechów miasto. W tym czasie powiat liczył  
183 408 ha i 165 211 mieszkańców. Składały 
się na niego: 2 gminy miejskie, 19 wiejskich  
i 459 sołectw. 

Po utracie państwowości w 1939 r. teren 
pow. garwolińskiego znalazł się w dystrykcie 
warszawskim Generalnego Gubernatorstwa. 
Natomiast kilka gmin południowej części po-
wiatu (m.in. Ryki) przyłączono do dystryktu 

lubelskiego. Okupanci zlikwidowali samo-
rząd powiatowy, a całość władzy została scen-
tralizowana w rękach niemieckiego starosty. 
Na terenie powiatu w czasie okupacji II woj-
ny światowej działały m.in. Armia Krajowa  
i Bataliony Chłopskie. Podziemne organizacje 
wojskowe przeprowadziły wiele akcji bojo-
wych, z których najsłynniejszą była likwida-
cja przez żołnierzy AK niemieckiego starosty 
Freudenthala. 

Podział terytorialny wprowadzony przez 
okupantów niemieckich zniósł 21 sierpnia 
1944 r. dekret Polskiego Komitetu Wyzwo-
lenia Narodowego. Władzę w powiecie objął 
Tymczasowy Komitet Wykonawczy Powiato-
wej Rady Narodowej w Garwolinie, który pod 
koniec września 1944 r. przekształcił się w Po-
wiatową Radę Narodową. Od sierpnia 1944 r. 
działało starostwo garwolińskie. W wyniku re-
formy z marca 1950 r. likwidującej starostwa, 
pełnię władzy otrzymało Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej. 

W 1952 r. gromady Gózdek i Łomnica z pow. 
łukowskiego przyłączono do pow. garwoliń-
skiego w woj. warszawskim. W 1955 r. zmniej-
szył się obszar powiatu. Z jego południowych 
gmin powstał pow. rycki. Powiat garwoliński 
w ramach reformy administracyjnej został 
zlikwidowany 31 maja 1975 r., a jego ziemie 
weszły w skład utworzonego wówczas woj. 
siedleckiego. Nowa reforma administracyjna 
z 24 lipca 1998 r. wprowadziła trójstopniowy 
podział terytorialny państwa i przywróciła po-
wiaty. 
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Powiat garwoliński słynie z odkrycia wy-
wołującego dużo emocji w środowisku 

naukowym. Mowa o tzw. tabliczkach z Pode-
błocia. Są to niepozornie wyglądające ułamki 
wypalonej gliny, pokryte zagadkowymi znaka-
mi przypominającymi pismo. Co najmniej je-
den ze znalezionych obiektów został zaliczony 
do fazy przedpaństwowej. Chronologia innego 
jest nadal przedmiotem analiz. 

Na niezwykły zabytek natrafiono podczas 
badań archeologicznych zespołu w Podebło-
ciu (gm. Trojanów), składającego się z grodzi-
ska cyplowego, trzech osad przygrodowych, 
kurhanowego cmentarzyska ciałopalnego 
oraz cmentarzyska ciałopalnego w sąsiednim 
Stasinie. W jednej z półziemianek tej osady 
znaleziono w 1986 r. dwie gliniane tabliczki 
ze znakami przypominającymi litery alfabetu 

greckiego. Na fragment trzeciej tabliczki natra-
fiono w jamie położonej w sąsiednim wykopie. 
Na pierwszej prostokątnej tabliczce, o wym. 
47 x 27 mm, znajdują się znaki ustawione  
w dwóch wierszach, odciśnięte w mokrej glinie. 
Na drugiej tabliczce, o wym. 40 x 32 x 25 mm, 
zachowało się mniej znaków niż na pierwszej, 
lecz są one większe i bardziej wyraziste. Zostały 
wykonane tą samą techniką, następnie tablicz-
ka została wypalona. Trzecie znalezisko ma 
kształt zbliżony do trójkąta o wym. 70 x 75 mm 
i stanowi fragment większego przedmiotu. Na 
jego powierzchni widocznych jest 13 znaków, 
odciśniętych w dwóch rzędach.

Odkrycie i interpretacja znaków podzieliły śro-
dowisko naukowe. Dyskusja, która rozgorzała  
w 1987 r. na łamach czasopisma „Kultura”, na-
brała tempa jeszcze przed naukowym opracowa-
niem znalezisk i szeroko rozumianego kontekstu 
ich odkrycia. Upatrywano w nich świadectwa 
najstarszego pisma na ziemiach polskich. Do-
puszczano przy tym obecność na tym terenie 
grup chrześcijan, zanim doszło do oficjalnego 
przyjęcia przez państwo polskie nowej religii.

Jeden z naukowców uznał znaki za litery 
pisma greckiego (I X C H). Jego zdaniem były 
one skrótem słów (w transliteracji łacińskiej): 
I(sus) CH(ristos) N(ika) – Jezu Chryste, zwy-
ciężaj. Inny dopatrywał się znaków runicznych 
alfabetu tureckiego i odczytał napis jako Oddaj 
dług! Oszukaj. Niektórzy badacze twierdzili, że 
są to tylko przypadkowe odciski roślin.

Ponowne badania, przeprowadzone w latach 
90. XX w., bezsprzecznie wykazały, że znaki zo-
stały świadomie wykonane ręką ludzką przed 
wypaleniem tabliczek. Okazało się również, że 
dwie pierwsze tabliczki są zrobione z lokalnego 
materiału, natomiast skład mineralny trzeciej 
jest charakterystyczny dla regionów Morza Śród-
ziemnego, czyli mamy do czynienia z importem 

19	 Trzecia	tabliczka	z	Podebłocia,	to	z	nią	wiąże	 

się	najwięcej	pytań

Dziedzictwo kulturowe  
i historyczne powiatu 
Najstarszy zabytek pisma w Polsce
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z południa Europy. Potwierdzono także odnie-
sienie się napisów do greckiego monogramu 
imienia Chrystus. Odczytano znaki jako ICXC,  
w nieco innej interpretacji niż poprzednio.

Fenomenem wyróżniającym znaleziska z Po- 
debłocia są także motywy zdobnicze naczyń. 
Dekoracje zawierające koncentryczne pro-
mienie słoneczne są charakterystyczne dla 
odkryć z terenu zachodnich Bałkanów i dato-
wane na IX w. 

Kolejną zagadkę stanowi struktura hodowa-
nych przez mieszkańców osady zwierząt. Ce-
chą charakterystyczną wykopanych szczątków 

kostnych jest wysoki udział kóz i owiec, przy 
mniejszej ilości bydła i świń. Mamy zatem do 
czynienia z modelem konsumpcyjnym charak-
terystycznym dla ludności stepowej (koczow-
niczej?), rzadko spotykanym w osadnictwie 
ziem polskich wczesnego średniowiecza.

Jednym słowem, znaleziska z Podebłocia 
wyróżniają się – są wyjątkowe w skali kraju. 
Pozytywna odpowiedź na pytanie, czy na ta-
bliczkach występują ślady najstarszego pisma 
na ziemiach polskich, staje się coraz bardziej 
prawdopodobna, choć autorzy (lub autor) na-
pisów mogli pochodzić spoza regionu.

Warto wybrać się w podróż śladami daw-
nych siedzib właścicieli ziemskich. 

Część z nich istnieje do dziś, część zacho-
wała się tylko we wspomnieniach. W terenie 
można spotkać – nie zawsze rozpoznawalne 
– pozostałości dawnych założeń dworsko-
-pałacowych. Czasem da się do nich dotrzeć 
tylko z pomocą osób, które pamiętają, że tu-
taj kiedyś stał dwór, mieszkał dziedzic…

Dwór pod Uścieńcem związany jest z bitwą 
z okresu powstania styczniowego. Pisał o nim 
dowódca oddziału powstańczego, mjr Józef Le-

niecki: Oddziały moje zajmowały dwór, poza 
którym w odległości około 800 kroków rów-
nego pola znajdowała się góra na obie strony 
pochyła, rozciągająca się półokręgiem, wyso-
kością dominującą nad dworem z końcami 
półokręgu wpierająca się w las. Skorzystałem 
z tak dogodnej pozycji i po niedługiem tyra-
lierskim strzelaniu około dworu zająłem ją.

Bitwa odbyła się 10 listopada 1863 r. na 
zachód od zabudowy wsi i szosy Wola Łaska-
rzewska–Trzcianka. Przy skrzyżowaniu tej 
szosy z drogą odchodzącą na wschód, do wsi 

20	 Malowniczy	jar	między	osadą	i	grodziskiem
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stoi imponujący kamienny krzyż, wykuty  
z szarego granitu. Pole bitwy rozciąga się 
na zachód od niego, w kierunku zabudo-
wań dworskich, już nieistniejących. Gdy 
jednak popatrzymy na okoliczny drze-
wostan, zauważymy relikty alei dojazdo-
wej i starodrzew z kasztanowcami, świer-
kami, topolami i lipami. Całość założenia 
dawnej siedziby ziemiańskiej w Uścieńcu 
najlepiej jest widoczna z lotu ptaka. Wy-
godniej jednak użyć widoku z satelity:  
www.google.pl/maps. Na ekranie komputera 
widać wyraźnie pięciokąt terenu obramio-
ny polnymi drogami, z resztkami alei do-
jazdowej i trzy kompleksy zadrzewień. Na 
zachodnim skraju zachowane są dwa pro-
stokątne stawy. Niewątpliwie pamiętają one 
właścicieli majątku, wypoczywających nie-
gdyś nad ich brzegami i łowiących tu ryby.  
W końcu XV w. byli to Jan z Tarnowa i jego 
bracia. W 1540 r. Uścieniec należał do cho-
rążego warszawskiego Jana Gujskiego. W la-
tach 40. XIX w. majątek był własnością Ma-
cieja i Teodora Gosławskich. W 1887 r. do-
bra składały się z dwóch folwarków: Uście-
niec i Paulinów. Rok później wydzierżawił 
je Rubin Sucher, od właściciela Franciszka 

Górskiego. To ostatnie nazwisko zostało za-
pamiętane jako dziedzic majątku Uścieniec.

Blisko stąd do sąsiedniej Dąbrowy-Kolonii. 
Przy wyjeździe z tej wsi na północ, po prawej 
stronie, zwraca uwagę samotne gospodarstwo. 
Budynki z czerwonej cegły i starodrzew jedno-
znacznie wskazują na przedwojenny charak-
ter majątku. Był tutaj folwark bez charakte-
rystycznego dworu. Oprócz budynków o wy-
raźnie zabytkowym charakterze rozróżnialna 
jest brukowana aleja dojazdowa oraz pomni- 
kowy wiąz, rosnący na północ od budynku 
mieszkalnego. 

Przed wojną właścicielem folwarku był ofi-
cer Wojska Polskiego. Później gospodarstwo 
oddano w dzierżawę. Około 1933 r. zostało 
kupione przez Józefa Olechowskiego, ojca 
obecnej właścicielki. Po wojnie Józef Olechow-
ski, mimo że posiadał tylko 45 ha i nie pod-
legał reformie rolnej, został uznany za kułaka  
i zmuszony przez władzę ludową do sprzedaży 
części ziemi.

Najbardziej znanym majątkiem w powie-
cie jest oczywiście Podzamcze Zamoyskich 
(gm. Maciejowice). Pojawia się ono w okupa-
cyjnych wspomnieniach Eugenii Kowalskiej  
z Sobolewa. 

22	 Fragment	alei	dojazdowej	do	majątku	w	Uścieńcu
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Zawsze będę mile wspominała mój dwu-
tygodniowy pobyt u mojej koleżanki szkolnej 
w Podzamczu. Po ukończeniu szkoły kole-
żanka z mojej klasy zaprosiła mnie do siebie. 
Była to wczesna jesień. Jej rodzice byli wy-
siedleni z Poznańskiego. Jej ojciec pracował  
w biurze nadleśnictwa u hrabiego Zamoy-
skiego w Podzamczu. Zajmowali sami kilku-
pokojowy dom murowany w parku naprze-
ciw pałacu hrabiego (stoi do dziś). Tam po-
znałam hrabiego i jego dorosłego syna Jerze-
go. Hrabia – ojciec bywał częstym gościem  
u państwa Korsuniów.

Ponieważ w lesie pojawiły się już grzyby, 
więc przyjeżdżał po nas bryczką i zabierał 
do lasu na grzybobranie. Jechała Ninka, jej 
mama i ja. Hrabia powoził i przez całą dro-
gę żartował z nami. Gdy już miałyśmy pełne 
koszyczki grzybów – wracaliśmy do domu. My 
we dwie oczyszczałyśmy, mama Ninki dusiła 
je, a potem przychodził hrabia, który bardzo 
lubił grzyby i wspólnie zajadaliśmy kolację.

Po kolacji mama Ninki siadała do piani-
na, grała i śpiewała piękne sentymentalne 
piosenki polskie, ukraińskie i rosyjskie, które 
bardzo lubił hrabia. Ojciec Ninki i hrabia sie-
dzieli zasłuchani w głębokich fotelach, my 
siedziałyśmy na krzesełkach, a służąca stała 
we drzwiach pokoju.

Chodziłyśmy na długie spacery wzdłuż sta-
wów hodowlanych, gdzie rosło dużo pięknej 
kaliny. Często spotykałyśmy młodego hrabie-
go z żoną i dzieckiem w wózku. Ożenił się bo-
wiem z rudowłosą nauczycielka z Oronnego.

Nie mieszkali w pałacu, ale w starym mły-
nie nad stawem, ponieważ pani hrabina nie 
zaakceptowała tego małżeństwa.

We wspomnieniach Eugenii Kowalskiej, 
która była łączniczką AK, pojawia się także 
dwór w Przyłęku (gm. Sobolew): W zabudo-
waniach gospodarczych powitał nas młody 
dziedzic i jego wilczur, a za chwilę właściciel-
ka majątku zabrała nas do pokoju. Znalazły-
śmy się w pięknym pokoju. Był staroświecki 
kominek, na nim cykający zegar, duża szafa 
z książkami, kanapa i miękkie fotele. Rozma-
wiałyśmy z ożywieniem, zajadając przy tym 
słodycze.

Po dworze tym nie został żaden ślad. Niewiele 
osób nawet wie, gdzie stał. Pozostałościami po 

nim są kapliczka, stojąca w pięknym miejscu 
obok dwóch sadzawek, wykopanych w obniże-
niu terenu, oraz imponującej wielkości drzewa, 
wskazujące na parkowe pochodzenie.

Ciekawą historię ma Śliz, w którym wakacje 
spędzał niegdyś Szymon Kobyliński. Otóż we 
własnym majątku Przyłęk po 1904 r. zamiesz-
kał po powrocie z podróży do Włoch Zdzisław 
Jasiński (1863–1932), polski malarz, rysownik 
i akwarelista. Był uczniem m.in. Wojciecha 
Gersona, kształcił się w Szkole Sztuk Pięk-
nych w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium. Malował sceny rodzajowe, 
obrazy o treściach symbolicznych i alego-
rycznych, portrety, akty, kwiaty i pejzaże. Po 
sprzedaży majątku Przyłęk Jasiński przeniósł 
swoją malarnię do Śliza w tym samym powie-
cie. Blisko dworu, na niewielkim wzniesieniu 
stał tzw. „Belweder”, pośród istotnie pięknego 
pejzażu za parkiem. Ten oryginalny, aluzją 
do attyk z Kazimierza nad Wisłą zdobny od 
frontu drewniaczek był w istocie pracownią 

23	 Kapliczka	podworska	w	Przyłęku
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dziadka Jasińskiego – wspomina Szymon Ko-
byliński (1927–2002), którego mama Wanda 
była córką Zdzisława Jasińskiego. Mały Szy-
mon spędzał tu wakacje, we dworze bywał też 
– jako młody mężczyzna – w latach II wojny 
światowej. Przebywając w Ślizie, mieszkał we 
wspomnianym Belwederze, bowiem budynek 
służył jako lokum dla przyjezdnych gości, od-
wiedzających Jadwigę i Edwarda Żmijewskich.

Szymon Kobyliński wspomina Edwarda 
Żmijewskiego w książce Zbrojny pies, czyli 
zestaw plotek jako człowieka o artystycznej 
duszy, malującego akwarelą pejzaże z terenu 
majątku. Lgnęły do niego wszystkie dzieci. 
Wuj Edek był także klasyczny i typowy: zwięz- 
ły w sobie, ze szczeciniastym wąsikiem, za-
wsze w gabardynowym, piaskowym frenczu  
i bryczesach, w butach do konnej jazdy – sta-
nowił przepisowy wzór dziedzica. Łącznie  
z (rubaszną nieco, jak należy) dobrodusz-

nością. [...] wujek umarł wkrótce po wojnie. 
Zdążył jeszcze zobaczyć tomy „L’Illustration” 
i resztę biblioteki wdeptaną w błoto, choć pro-
sił, by przynajmniej sobie do domów zabrali 
ci, którzy wynosili dobro z dworu. Wedle ów-
czesnej zaś litery prawa musiał ze Śliza znik-
nąć i on sam z najbliższymi. Żaden ziemianin 
nie mógł zamieszkiwać po reformie rolnej na 
terenie swego dotychczasowego powiatu. Po-
wstała zresztą w związku z tym dość oryginal-
na sytuacja rolna; oto, niby w monstrualnych 
„komórkach do wynajęcia” dziedzice poprze-
skakiwali gdzie indziej – znowu do majątków 
i znów do takich samych zajęć (byli ostatecz-
nie jedyną wykwalifikowaną w obsłudze du-
żego areału kadrą, tyle tylko, że każdy z dala 
od rodzinnego powiatu). [...]

Wuj Edek nawet na dalszą podróż w Polskę 
nie mógł sobie pozwolić: straszliwe schorze-
nie Bürgera, gnicie żywcem, bo o amputacji 

24	 Kapliczka	podworska	w	Kacprówku	(dawny	majątek	Śliz)
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obumierającej nogi nie było już mowy, cho-
roba przykuła go do łóżka. Łóżka? Barłogu w 
jakiejś łaskarzewskiej ruderze, dokąd (z resztą 
obrazów i kilkoma meblami) przetransporto-
wali dziedziców fornale ze Śliza. Lokalne wła-
dze udawały, że nie wiedzą o wykroczeniu 
przeciw nakazowi ekspulsji powiatowej, i tu 
dogorywał w wiatrem przenikniętej budzie na 
peryferiach miasteczka.

Tak oto dokonał żywota ostatni właściciel 
Śliza. Razem z żoną spoczął na cmentarzu pa-
rafialnym w Łaskarzewie. Wraz z jego śmier-
cią zakończyła się historia jednego miejsca. 
Po wojnie Szymon Kobyliński przyjeżdżał do 
Śliza i widział, jak giną z pejzażu nici łączące 
ten teren ze wspomnieniami z dzieciństwa. 
Gdyby wdrapać się na którąś z topól, szumią-
cych koło dworskiej kuźni, można by było za-
pewne jednym spojrzeniem ogarnąć cały ob-
szar należący do wuja Edka. Od czarnej ściany 
boru, zwanego z zapomnianych już przyczyn 
Frycem, aż po przeciwległe miedze przy wsi 
Kacprówek; gdyby zaś liczyć z południa na 
północ, to od starego młyna na końcu wierz-
bowej drogi – do stawów pełnych ryb, właśnie 
owych ślizów. „Na Frycu” też były stawy, jed-
nak w wyższej kulturze hodowlanej, stam-

tąd szły na stół i do sprzedaży opasłe karpie, 
„szczuki główne i podgłówne”... W ogóle Śliz, 
skoro sięgnąłem po ten cytat, jest mi prototy-
pem wizualnym Soplicowa.

Szymon Kobyliński szczegółowo i obrazowo 
scharakteryzował samowystarczalne gospodar-
czo gniazdo rodzinne z psikusami dzieciarni 
i ciężką pracą dorosłych. Opisał również co-
dzienne życie w majątku, układ wnętrz dworu  
i ich przeznaczenie oraz wyposażenie: Dwór 
zasadniczo był wzniesiony na planie syme-
trycznego prostokąta z centralną sienią, gdzie 
w jedną stronę szło się do salonu, najbogatsze-
go wnętrza – stał tam fortepian lub pianino, 
wisiały cenne obrazy, błyskały zegary (takie ro-
kokowe lub empirowe pod szklanym, herme-
tycznym kloszem!), a za salonem był ni to sa-
lonik, ni fiumuar, zaciszniejsze pomieszczenie 
z fotelami i stoliczkiem w dobrym stylu. […]

Park tykał dworu, ogarniał go nawet jed-
nym skrzydłem starych grubych drzew, gdzie 
pod rozłożystym – dębem? jaworem? – ciem-
niał na potężnym odziemku kamień młyński, 
umocowany tu niegdyś jako ogrodowy stół, 
okolony ławkami. Jego blat był zawsze lodo-
wato zimny i uważałem, by nie oprzeć się go-
łymi łokciami, ale za to nigdzie tak jak na tym 

25	 Szymon	Kobyliński,	rysunek	„Na	Ślizu”
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głazie nie dawały się rozłożyć i kartkować 
olbrzymie tomy roczników „L’Illustration”, 
seria „La Grande Guerre” .

Próżno by obecnie szukać nazwy Śliz na 
mapach i w spisie miejscowości w Polsce. 
Osoby pragnące zobaczyć relikty tej siedziby 
ziemiańskiej powinny udać się z Garwolina 
szosą nr 17 na południe i za Józefowem skręcić 
w prawo na Pilczyn i dalej Łaskarzew. W lesie 
po prawej stronie, przed Kacprówkiem, rośnie 
pomnikowy dąb, na którym zawieszona jest 
kapliczka. Od tego dębu odchodziła niegdyś 
aleja dojazdowa do dworu. Dwór stał w miej-
scu obecnej Strzelnicy „Muszkieter”. Można 
jeszcze odnaleźć schody wejściowe. 

Po sąsiedzku mieszka Władysław Mikulski, 
rocznik 1929. Jego posesja znajduje się na ob-
szarze dawnego parku Edwarda Żmijewskiego, 
jego pracodawcy z lat II wojny światowej! Pan 
Mikulski mieszkał od urodzenia we dworze  

w pobliżu stacji kolejowej Życzyn w Podebło-
ciu z mamą Bronisławą, która była tam po-
kojówką. Takie same obowiązki podjęła, gdy 
przyjechała z synem w 1943 r. do majątku Śliz. 
Ojciec jeszcze nie wrócił z wojny. Tak wspomi-
nał czas mieszkania w majątku na Ślizu. Jak 
już 14–15 lat miałem, to jeździłem z nim na 
koniu wszędzie. Co dzień objeżdżaliśmy tam, 
bo miał sadzawki i las. Ja jeździłem z nim. 
Bryczka taka była mała. Był taki konik mały. 
Kuczka nazywała się, Kucia tak zdrobniale.

Ja z nim wszędzie jeździłem. Tu trzy sa-
dzawki przed Chotynią były. I tu były dwie,  
i trzecia, jak młynek był taki wodny na Prom-
niku. No i chyba do dziewięciu sadzawek 
miał. A jeszcze trzy sadzawki były takie zimo-
we. Na zimę wszystkie ryby tam składali, dla-
tego, że tam zdrój jest. A woda we zdroju nie 
zamarza. A na wiosnę łapali te ryby i rozpusz-
czali po tych sadzawkach. O, w ten sposób.

27	 Budynki	gospodarcze	w	Goździe,	pozostałość	po	folwarku	dawnego	majątku
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Jak już miałem 16 lat, to już robiłem w polu. 
Grabiłem żytniska. Jeździłem grabiarką, gra-
biłem już na koniu. Bo nie dał mi posiedzieć. 
A do szkoły już nie chodziłem nigdzie.

No i potem jak rozparcelowali ten dwór, to 
ja z matką zostałem. Matka nie chciała ziemi. 
Bo jak to?! Żałowała, wie pan, dziedziców. 
Bo od młodych lat u dziedziców była jako 
służąca, znaczy pokojówka, gospodyni. Moja 
matka gotowała wszystko, sprzątała. To nie 
chciała ziemi. Z przymusu dali. Wszystkim 
dawali 5–6 hektarów.

A dziedzica wypędzili. Najpierw wypędzili 
do Górzna. Jak tu rozparcelowali, to go wy-
pędzili. Z Górzna do Łaskarzewa. No i tam  
w Łaskarzewie umarł. 

Ślady podobnych siedzib ziemiańskich 
możemy znaleźć w wielu innych miejscowo-
ściach powiatu. Wystarczy tylko zatrzymać się  
i przyjrzeć budynkom murowanym z czerwonej 
cegły, których przedwojenny charakter można 
bez trudu rozpoznać. Przykładem mogą być 
zabudowania gospodarcze dawnego majątku 
Gózd, położonego na północ od stolicy gminy, 

Borowia. Pozostały tu m.in. stodoła i spichlerz 
zamieniony na budynek mieszkalny, a także 
aleja kasztanowców na zachód od wymienio-
nych budynków. Czasem wystarczy porozma-
wiać z ludźmi uczącymi się w szkole podsta-
wowej tuż po wojnie. Wtedy szkoły najczę-
ściej lokowano w dawnych dworach. Tak było  
w Lalinach, gdzie drewniany dwór stał obok 
obecnej szkoły, wzniesionej na gruntach dwor-
skich. Wiele siedzib ziemiańskich stopniowo 
znika z krajobrazu kulturowego. Przykłado-
wo we wsi Izdebno-Kolonia (gm. Łaskarzew) 
najpierw został rozebrany dwór, pochodzący  
z ok. 1850 r., potem znikł wielki kamienny 
stół z ogrodu, który przypominał ten w Ślizie. 
Pozostał jeszcze wielki dąb, budynki gospodar-
cze wzniesione z kamieni polnych i ceglana 
kaplica dworska przy skrzyżowaniu dróg.

Na szczęście ocalały do naszych czasów inne 
siedziby ziemiańskie. Zostały one wymienio-
ne przy opisie poszczególnych miejscowości, 
tu zostaną wspomniane tylko niektóre. Wciąż 
stoi dwór w Łucznicy (gm. Pilawa), którą wła-
dał w 1783 r. starosta czerski i pisarz wielki  

28	 Kaplica	podworska	majątku	w	Izdebnie-Kolonii
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koronny Franciszek Bieliński. W XIX i XX w. 
była to własność rodu Potockich, stanowiąca 
część dóbr Osieck. W końcu lat 20. XX w. Łucz-
nica liczyła 6450 ha i należała do hr. Jakuba Po-
tockiego (1836–1934), który swój ogromny ma-
jątek, wart 37 mln złotych, przekazał na rzecz 
Instytutu Radowego w Warszawie. Niezliczone 
dzieła sztuki wzbogaciły kolekcję Muzeum 
Narodowego, a wspaniały zbiór książek przy-
padł Bibliotece Publicznej w Warszawie. Dwór, 
wzniesiony ok. 1840 r. dla rodziny Potockich, 
jest parterowy i nakryty rzadko spotykanym 
dachem dwuspadowym z uskokiem. Od fron-
tu ma ganek wejściowy na dwóch kolumnach, 
podtrzymujący balkon. W elewacji ogrodowej 
jest podobny ganek na czterech kolumnach. 
W obu elewacjach ryzality na osi są zwieńczo-
ne trójkątnymi szczytami z triadą półkoliście 
zamkniętych okien. Skrajne ryzality nakryte 
są oddzielnymi dachami namiotowymi. Na-

suwają się analogie do dawnych alkierzy. Dwór 
był remontowany m.in. w latach 1950–1951  
i mieściła się w nim szkoła. Obecnie jest sie-
dzibą ośrodka szkoleniowego Stowarzyszenia 
Akademia Łucznica. W otoczeniu dworu za-
chowane są resztki parkowego starodrzewu  
z kilkusetletnim dębem.

W Goździku (gm. Górzno) stoi najmniejszy 
chyba dworek. O jego aspiracjach do siedziby 
ziemiańskiej świadczy urokliwy murowany ga-
nek na dwóch kolumnach przed wejściem. Dom 
jest parterowy, drewniany, nakryty prostym da-
chem dwuspadowym. Goździk był w XVIII w. 
własnością Bielińskich h. Junosza. Wśród nich 
pojawia się w 1783 r. Stanisław Bieliński, woje-
woda chełmiński, starosta garwoliński, szambe-
lan króla Stanisława Augusta i marszałek sejmu 
rozbiorowego w 1793 r. w Grodnie. W końcu lat 
20. XX w. majątek liczył 185 ha. Należał wów-
czas do Jerzego Szymanowskiego.

29	 Dawny	spichlerz	majątku	w	Sulbinach
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Na podstawie lustracji królewskich z po-
łowy XVI w. wiemy, że na obszarze obec-

nego pow. garwolińskiego zostały wykorzy-
stane wszystkie miejsca na przepływających 
rzekach, pozwalające na lokalizację zakładów  
o sile wodnej: młynów, tartaków, foluszy i kuź-
nic. Powstało takie zagęszczenie urządzeń, że 
niekiedy czyniły one sobie wzajemnie szkody. 
Przykładem jest młyn królewski na Wildze 
w Garwolinie, podtopiony przez cofkę stawu 
spiętrzającego wodę przy młynie szlachcica 
Czyszkowskiego.

W dziedzinie gospodarczej powiatu pierwsze 
miejsce – i to pod każdym względem: zapisów 
archiwalnych, pamięci ludzkiej i stopnia za-
chowania substancji zabytkowej – zajmuje mły-
narstwo. Niegdyś równie liczne były gorzelnie. 
Ich liczba zaczęła gwałtownie maleć po prze-
prowadzonej reformie rolnej. Majątki ziemskie 
odebrano prawowitym właścicielom i nastąpiła 
stopniowa degradacja tych ośrodków gospodar-
czych i kulturowych powiatu. Większość zakła-
dów rozebrano, odzyskując z nich cegły do lokal-
nych budów. Do naszych czasów ocalała tylko 
gorzelnia w Miastkowie Kościelnym. 

Czasem warto przyjrzeć się murom. Na ce-
głach spotkamy odciśnięte nazwy cegielni: 
„Głosków” lub „Mietne”. Pozostałości cegielni 
w Głoskowie nadal sprawiają imponujące wra-

żenie, mimo znacznych zniszczeń zakładu. Jej 
szczegółowy opis znajduje się w rozdziale o tej 
miejscowości.

Nie tylko cegielnie zostały wyparte przez 
nowocześniejsze technologie. Po upowszech-
nieniu się centralnego ogrzewania znikły piece 
kaflowe. Teraz pojawiają się znowu w odbu-
dowywanych obiektach zabytkowych. Wiele 
osób jest zaskoczonych, że ciepło może być 
takie miłe i przyjazne...

Z pejzażu kulturowego znikły wraz z roz-
wojem techniki także kuźnie. Jeśli ocalał ja-
kiś budynek, to jest dziś milczący, a przecież 
zawsze kojarzył się nie tylko z gwarem pracy 
wewnątrz i przed nim, ale przede wszystkim  
z charakterystycznym dźwiękiem młotów.

Ciekawostką jest brak nie tylko w terenie, 
lecz także w literaturze informacji o browa-
rach. Być może zaważyła bliskość Warszawy, 
gdzie tego rodzaju zakładów niegdyś pracowa-
ło nawet po kilkanaście przy jednej ulicy. Wy-
jątek stanowi browar w Górznie, dzierżawiony 
od Wilkońskich przez Maksymiliana Silber-
steina. W latach 1880–1910 dobrze prospero-
wał, sprzedając piwo o smaku cenionym przez 
wielu smakoszy. Potem dzierżawę przejął inny 
żydowski właściciel, o nazwisku Borenstein, 
któremu się nie powiodło. Zbankrutował i na-
stępnie podpalił browar.

Duże znaczenie w powiecie miały i mają 
młyny o napędzie wodnym. Niektóre  

(np. w Grądzie czy Woli Łaskarzewskiej) za-
chowały się do naszych czasów jako obiekty 
historyczne. Pozostałości innych (np. w Go-
dziszu, Lewikowie, Woli Życkiej) świadczą  
o istnieniu tam dawnego młyna. Mimo że 
odeszły już do historii jako element gospodar-
ki, ich wpływ nie tylko na przyrodę, lecz także 
kulturę jest do tej pory zauważalny.

Wzniesienie nowego obiektu zmieniało 
lokalny krajobraz kulturowy. Nowy budy-
nek młyna miał znaczenie ponadrodzinne, 

nadawano mu więc nazwę. Także sztuczny 
zbiornik wodny i prowadzący do niego ciek 
wodny, czyli młynówkę, jako odnogę rzeki 
zaopatrującej w wodę napęd w postaci tur-
biny czy koła wodnego, trzeba było jakoś 
nazwać. Świeżo zbudowany młyn stawał się 
nowym centrum informacyjnym i kultural-
nym lokalnej społeczności, a nad powstałym 
w wyniku spiętrzenia wody stawem rozkwi-
tało życie towarzyskie. W wielu przypadkach 
młynów już od dawna nie ma, a ich nazwy 
nadal funkcjonują w topografii okolicy. Po-
dobnie jest z młynówkami.

Zabytki budownictwa przemysłowego

Młynarstwo wodne
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W pow. garwolińskim pracowało niegdyś 
wyjątkowo dużo młynów wodnych z uwagi 
na sprzyjające warunki hydrologiczne, przede 
wszystkim odpowiedniej wielkości rzeki: Wilgę, 
Okrzejkę i Promnik. Mniej młynów budowa-
no na mniejszych rzeczkach, jak: Zdrój (Sul-
biny Dolne i Sulbiny Górne), Korytka (Taluba, 
Rowy), Potok (Unin) oraz Krupa (Żelechów).

Promnik jest wyjątkowy dlatego, że choć 
płynie przez tereny nizinne, przypomina rze-
kę górską – jego spadek na każdym kilome-
trze dochodzi do 350 cm. Promnik składa się  
z dwóch rzek o tej nazwie, które łączą się przed 
Łaskarzewem, w pobliżu torów linii kolejowej 
Mińsk Mazowiecki–Pilawa. 

Na północnym Promniku funkcjonował 
młyn wodny w majątku Śliz (grunty wsi Kac-
prówek, gm. Łaskarzew). Wspominany jest 
przez Szymona Kobylińskiego, krewnego 
właściciela majątku Edwarda Żmijewskiego: 
Pół wiorsty na południe młyn nasiębierny  
z oślizłymi od wodorostów stawidłami, 
trzeszczący i dudniący pod gontowym, głębo-
ko nasadzonym dachem – i dla mnie zupełnie 
czarnoksięski: „jak to się dzieje – myślałem 
w niemym podziwie – że ledwie chłop furką 
zajedzie i dźwignie w małe drzwiczki młyna 
kilka kolejno worków ziarna, a natychmiast 
zaczyna wynosić mąkę i otręby?! Jakże szybko 
się tam miele...” Wiele lat trwało, nim rozszy-
frowałem tę magiczną sztuczkę.

Na Promniku w Wanatach zachowały się po-
zostałości nieistniejącego już młyna Edwarda 
Dymka. Przy moście na rzece prowadzącym 
do Lewikowa rozpoznawalny jest po prawej 
stronie fundament młynówki kierującej wodę 
do komory turbiny. W pobliżu były na tej sa-
mej rzece do niedawna młyny wodne w kilku 
miejscowościach. Ocalał tylko ten drewniany 
w Woli Łaskarzewskiej, z planami obecnych 
właścicieli uratowania go. 

Projekt obecnego drewnianego młyna  
w Woli Łaskarzewskiej wykonał w 1925 r. 
inż. Fr. Pałaszewski. Jego budowę zakończono  
w 1927 r. Z tego roku zachowane jest pokrycie 
dachu blachą. Młyn wraz z domem został wy-
posażony przez Władysława Tobiasza w insta-
lację elektryczną o napięciu 12 V. Do napędu 
zamontowano turbinę wodną systemu Franci-
sa o mocy 15 KM, która zachowała się do tej 
pory. Ostatnim właścicielem młyna, dokonu-
jącym już przemiału m.in. na dwóch parach 
walców, był Jan Tobiasz. 

W tej samej miejscowości funkcjonowały 
jeszcze dwa młyny wodne: Bohdana Wągrow-
skiego i Jana Fermana. Działała też kuźnica 
wodna, założona prawdopodobnie ok. 1400 r. 
i pracująca jeszcze w 2. poł. XVI w. Była usy-
tuowana ok. 30 m na zachód od ostatniego  
z wymienionych młynów. Do przeróbki uży-
wano miejscowej rudy i węgla drzewnego.

W południowej części powiatu płynie – 
znacznie dłuższa od Promnika – Okrzejka, 
mająca swe źródła we wsi Wola Okrzejska 
(pow. łukowski). Największe w jej dolinie 
stawy znajdują się we wsiach Gózd i Troja-
nów. Dawne młynówki odgrywają ważną rolę  
w procesach samooczyszczania zanieczysz-
czonych organicznie wód. Okrzejka miała 
najwięcej młynów wodnych w powiecie. Jej 
odgałęzienie zwane Pytlochą wpada do odnogi 
Wisły, Bączychy. Nazwa Pytlocha pochodzi od 
urządzeń używanych do odsiewania mąki we 
młynach. Były to różnych typów urządzenia, 
ogólnie zwane pytel. Stąd pochodzi też okre-
ślenie: mąka pytlowa.

W spisie miejscowości powiatu figuruje osa-
da Domaszew-Młyn, leżąca przy trasie War-
szawa–Dęblin. Jednoznacznie kojarzy się ona 
z istniejącym tu niegdyś drewnianym młynem 

30	 Rodzina	właściciela	młyna,	Aureliusza	Michała	

Grodzkiego	(stoi	czwarty	od	prawej),	w	Stoczku, 

nad	stawem	młyńskim
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wodnym, wzniesionym ok. 1920 r., porusza-
nym siłą wody Pytlochy. Nad drzwiami wej-
ściowymi do budynku znajdował się występ  
w formie krytego balkonu z oknami, który peł-
nił rolę fejzy, czyli pomieszczenia z łóżkami do 
snu i wypoczynku dla pracowników młyna. 
Do napędu zastosowano turbinę stojącą sys-
temu Francisa. W 1965 r. powódź zniszczyła 
urządzenia spiętrzające wodę. Wtedy zmie-
niono napęd na spalinowy. Młyn był czynny 
do maja 1970 r. Budynek rozebrano w latach 
1976–1978. Jedynymi śladami młyna są wi-
doczne w nurcie rzeki pale i resztki grobli.

Na Okrzejce zachowały się dwa młyny drew-
niane. Jeden opisany jest w rozdziale Maciejo-
wice. Drugi czeka na uratowanie w miejscu 
zwanym Grąd, a jego opis znajduje się w roz-
dziale Trojanów.

Największa rzeka przepływająca przez pół-
nocną część powiatu i jego stolicę, Wilga, ma 
spadek o połowę mniejszy niż Promnik. Dwie-
ście lat temu nazywała się Wilka lub Wilcza, 
w końcu XIX w. nosiła nazwę Garwolka. Jej 
odnogę do młyna w Garwolinie nazywano 
Garwólką, a młynówkę we wsi Rębków, na któ-
rej stały dwa młyny – Wielką Wilczą. Większy 
z nich znajdował się w osadzie młyńskiej zwa-
nej Pogorzel lub Pogorzil – dziś Rębków Borki. 

Był własnością królewską, miał najwięcej kół 
(aż cztery) i należał do folwarku. Jedno z kół  
w 1556 r. było używane do foluszowania płótna, 
a od 1617 r. do cięcia drewna. Mniejszy młyn 
w Rębkowie zbudował w 1614 r. Matys Krupa.

W czasach królewskich i w trakcie rozbio-
rów na Wildze działało kilkanaście młynów 
wodnych, w Żelechowie, Wilczyskach, Zwoli, 
Miastkowie Kościelnym, Miastkowie Starym, 
Oziemkówce, młyn Czarna obok Kamionki, 
w Łętowie, Głoskowie, Leszczynach, Garwoli-
nie, wspomnianym Rębkowie, Stoczku, obok 
Trzcianki młyn Zyganówka (obecnie Cyga-
nówka). Większość dotrwała do 1944 r. W wy-
niku działań władz komunistycznych do lat 
70. XX w. nie ocalał żaden z nich. 

Młyn na Wildze w Stoczku był wzmianko-
wany już w 1565 r. Miał wówczas dwa koła 
korzeczne (nasiębierne), służące do przemiału 
zboża i słodu, oraz trzecie walne do porusza-
nia folusza. Później w tym samym miejscu 
budowano następne młyny: w 2. poł. XVIII w.,  
w 1890 r. przez budowniczego Jagodzińskiego, 
w 1904 r. przez budowniczego Klejsta. Ostatni 
z istniejących w tym miejscu był prawdopo-
dobnie szóstym lub siódmym z kolei.

W połowie odległości między Stoczkiem 
a Cyganówką jest usytuowana Trzcianka, 

31	 Młyn	wodny	w	miejscu	Grąd	koło	Trojanowa

32	 Turbina	wodna	młyna	w	Woli	Łaskarzewskiej
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w której od 1910 r. funkcjonował drewnia-
ny młyn wodny. Budynek rozebrano w latach 
80. XX w. Znacznie wcześniej, bo w XVIII w. 
kasztelan łukowski Jacek Jezierski wybudował 
w trzech ośrodkach zakłady metalurgiczne.  
Jeden z nich wzniósł nad Wilgą w Trzciance. 

Do tej pory stoi młyn wzniesiony w 1942 r.  
w Garwolinie. Wybudował go z cegły Władysław 
Filipek przy obecnej ul. Wyszyńskiego. Zacho-
wała się tablica z napisem MŁYN GOSPODAR-
CZY W GARWOLINIE W. FILIPEK. Ten dwupię-
trowy budynek z poddaszem użytkowym został 
postawiony w miejscu wcześniejszego, drew-
nianego, rozebranego w 1939 r. i pochodzącego  
z 1. poł. XIX w. W tym wcześniejszym do 1924 r. 
za napęd służyły dwa koła wodne, następnie 
turbina systemu Francisa, mocy 18 KM. Staw 
spiętrzający częściowo zasypano i ograniczono 
bocznymi groblami. Kilka lat temu staw został 
częściowo odtworzony. W ten sposób urządzono 
w tej części miasta teren rekreacyjny. Zachowa-
na jest tama spiętrzająca wodę na Wildze i drew-
niana komora turbiny wodnej. Sam młyn nie 
przedstawia może wysokiej wartości historycz-
nej, jednak jako obiekt zbudowany jeszcze w la-
tach wojny i leżący w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszernego terenu rekreacyjnego powinien być 
zachowany. Ma bardzo atrakcyjną kamieniarkę 
w postaci kutych bloków granitowych z kamieni 
polnych i imponujących schodów rampy z tego 
samego materiału.

Poza młynami napędzanymi kołami wod-
nymi i budowanymi na brzegach rzek, były 
też pracujące na wodzie. Takiemu typowi 

sprzyjała wielka rzeka, jaką jest Wisła. Tak 
zwane młyny łodne budowano na łodziach 
lub tratwach, zacumowanych przy brzegu na 
łańcuchach. Koła napędowe poruszał bystry 
nurt wody. Młyny przybrzeżne na Wiśle zwano 
w XIX w. bździelami. Zygmunt Gloger podaje 
także nazwę pływak, bowiem w jego czasach 
słowo bździel brzydko się kojarzyło. Wize-
runek takich młynów możemy zobaczyć na 
obrazie Canaletta z 1770 r. Widok ogólny War-
szawy od strony Pragi. Co ciekawe, nazwę tego 
typu młyna wywodzi się z terenu opisywanego 
w tej książce.

Jest w Garwolińskiem na Mazowszu struga 
Bełch w pobliżu Osiecka. Wąska, o dość dużym 
spadku i kamienistym oraz żwirowym dnie, 
wypływa z mocno wyerodowanej i bardzo ma-
lowniczej dolinki, z kilku niewielkich wywie-
rzysk. Rzeczka skacze po głazach i „bełkoce”, 
płynąc po kamienistym dnie. Bełch to również 
stara nazwa rzecznego nurtu. Zrozumiałe 
więc, że bździele trzeba było stawiać na beł-
chu, gdyż tylko on, bystry, silniejszy, gwaranto-
wał lepszą pracę koła młyńskiego.

Na większych rzekach spławnych, takich 
jak Wisła, budowano także młyny zwane „na 
wagach”. Były to stałe konstrukcje stojące na 
palach, wbitych w dno w takiej odległości od 
brzegu, aby nie przeszkadzały w żegludze. 
Choć usytuowania na garwolińskim brzegu 
Wisły młynów łodnych ani „na wagach” jesz-
cze nie określono, z dużym prawdopodobień-
stwem można przypuszczać, że takowe tutaj 
funkcjonowały.

W XIX w. prawie każda wieś miała swój 
wiatrak. Sprzyjającą okolicznością był 

dostatek budulca w lasach. Najbardziej zna-
nym budowniczym wiatraków w okolicy był 
Stanisław Sitnik z Maciejowic. W niektó-
rych miejscowościach pracował więcej niż je-
den młyn wietrzny. Na przykład w Kochowie  
k. Maciejowic przed wojną stały cztery wiatra-
ki: rodziny Kondejów od strony wsi Uchacze, 
rodziny Kurachów na górce między dwiema 
częściami wsi, rodziny Połciów przy drodze do 
Maciejowic i czwarty od strony wsi Przewóz. 

Najstarszym zabytkiem młynarstwa wietrz-
nego był wiatrak koźlak w Woli Koryckiej Dol-
nej, zbudowany w 1811 r. Na napęd wietrzny 
pracował do lat 50. XX w., później poruszany 
był przez prąd elektryczny. Jako ostatni wia-
trak w gminie Trojanów został sprzedany 
i latem 2009 r. przeniesiony do Warszawy 
(dzielnica Wola). Specjaliści z Polski, Litwy, 
Słowacji, Francji i Norwegii pracujący przy 
rozbiórce młyna, w znacznym stopniu korzy-
stali z doświadczeń miejscowego młynarza, 
Józefa Flaka.

Młynarstwo wietrzne
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Jeszcze w 1974 r. w pow. garwolińskim wia-
traki stały w miejscowościach: Antoniówka, 
Chęciny, Chromin, Kochów (dwa), Laliny, 
Łaskarzew, Parysów, Reducin, Sobolew, So-
kół (dwa), Stare Podole, Wola Korycka Dolna, 
Wola Korycka Górna. Do dziś ocalały tylko 
trzy nieczynne wiatraki: w Chrominie, Pary-
sowie i Sokole. 

Wszystkie są drewniane i reprezentują typ 
koźlak, bowiem ich cechą charakterystyczną 
jest obrót w kierunku wiejącego wiatru całego 
budynku (wszystkich kondygnacji produkcyj-
nych). Koźlak obraca się na podstawie, którą 
tworzą dwie skrzyżowane podwaliny i ukośne 
belki wzmacniające, tzw. kozły. Osią obrotu 
jest pionowy stember. Na jego szczycie znaj-
duje się czop, na którym obraca się pozioma 
belka, zwana mącznicą. To na niej i częściowo 
na belkach pojazdowych, poruszających się na 
siodle zamontowanym na wspomnianych ko-
złach, spoczywa ciężar budynku.

Budowano niegdyś także holendry, z obraca-
ną na wiatr tylko konstrukcją dachu i śmiga-
mi z wałem. Stawiano także – jako najmłod-
szy typ – paltraki, obracane w całości po torze 
jezdnym posadowionym na kolistym betono-
wym fundamencie. Są to jednak konstrukcje 
w pow. garwolińskim niespotykane.

Wiatrak w Chrominie stoi poza zwartą za-
budową wsi, po prawej stronie drogi prowa-
dzącej do Lalin, za przejazdem kolejowym. 
Koźlak został wzniesiony w 1868 r. dla Ste-
fana Świątka przez budowniczego wiatraków 
Ignacego Borkowskiego z pow. mińskiego. 
Ścianę nawietrzną obito dodatkowo gontem, 
by uchronić pracującego młynarza przed wia-
trem. Wysokość do dachu wynosi 8,75 m.  
W 1947 r. napęd zmieniono na spalinowy. 
Silnik mocy 10 KM umieszczono w budynku 
murowanym obok wiatraka. Młyn działał do 
1985 r. Śmigi w wiatraku zostały zdjęte. Dach 
jest pokryty eternitem.

Do wiatraka w Parysowie możemy doje-
chać, kierując się w tej miejscowości ul. Ko-
ściuszki na Puznówkę. Stoi w pierwszym 
gospodarstwie po lewej stronie za cmenta-
rzem. Także on ma zdjęte śmigi i pokryty jest 
eternitem. Charakteryzuje się idealną drew-
nianą przekładnią trybową napędzającą urzą-
dzenia młyńskie. W kole palecznym wału 
śmigowego zamontowano 100 palców, które 
przekazują napęd na cewię złożenia kamieni  
z 10 laskami. W konstrukcji podstawy stem-
ber i jedna podwalina są dębowe, pozostałe 
belki sosnowe. Wiatrak pracował początko-
wo na Woli w Warszawie. W XIX w. został  

33	 Wiatrak	w	Sokole

34	 Kozły	podstawy	wiatraka	w	Sokole
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przeniesiony do Regut w pow. otwockim  
i stąd do Parysowa.

W Sokole do niedawna stały dwa koźlaki. 
Do naszych czasów ocalał wiatrak Teodora 
Flaka. Stoi na wzniesieniu w zachodniej czę-
ści wsi. Został zbudowany w 1906 r. przez 
stryja właściciela, Jana Flaka. W 1961 r. zdję-
to śmigi i napęd zmieniono na elektryczny.  
W 1994 r. młyn przestał działać z powodu 
nieopłacalności.

Warto przyjrzeć się bliżej temu wiatrakowi  
i zajrzeć z zachowaniem ostrożności (!) do 
podbudynku. To umożliwi nam zapozna-
nie się z konstrukcją podstawy i elewatorami 
urządzeń wewnętrznych. Między podwalina-
mi leży kamień młyński. Został on wyprodu-
kowany w Fabryce Kamieni Młyńskich i Ma-
szyn „Łęgiewski, Hartwig i Spółka” na Pradze 
w Warszawie w czasie zaborów. Inne szczegóły 
historii młyna możemy wyczytać, przygląda-
jąc się narożnikom konstrukcji ścian unieru-
chomionych na połówkach innego kamienia. 
Są one położone powierzchnią roboczą do 
góry. Widać na nich znakomicie nakuty wzór 
rowków, zapobiegających tworzeniu się kluch  
z mąki podczas mielenia zboża. 

36	 Wiatrak	koźlak	w	Parysowie

35	 Wiatrak	koźlak	w	Chrominie

35

36



37Powiat garwoliński

Dawniej drewno wykorzystywano po-
wszechniej niż obecnie. Wykonywano  

z niego: instrumenty muzyczne, narzędzia, 
maszyny do czyszczenia ziarna (młynki, wial-
nie), młockarnie, środki transportu (taczki, 
wózki, wozy konne, koła rowerów), budyn-
ki mieszkalne i gospodarcze, kuźnie, młyny 
(wodne i wietrzne) i inne obiekty przemysło-
we, świątynie, szkoły, nagrobki. Zatrudnienie 
mieli m.in.: stelmachowie, bednarze, cieśle. 

Szymon Kobyliński, opisując majątek Śliz swe-
go wuja Edwarda Żmijewskiego, nie zapomniał  
o drewnianych budynkach: […] ukazywał na 
swoich płótnach Jacek Malczewski, zwłasz-
cza ów sławny obraz z litościwą, wyrozumiałą 
śmiercią, która delikatnie kładzie palce na zmę-
czonych oczach starca, to spotkanie dzieje się 
na tle nieruchomych w upale drzew i rozległej, 
dokładnie tej samej, co stała w Ślizie, stodoły... 
Obok niej, również po stokroć w naszej sztuce 
ukazany, stary spichlerz z grubych bali, z ganecz-
kiem o krzywych słupkach. […]

No i spichlerz vel spichrz to już chyba tyl-
ko jako „zabytek drewnianego budownic-
twa” obecnie znany! Osobny to był budynek, 
nierzadko ganeczkiem przypominający (jak  
w Ślizie) z kształtu nieduży dworek, zazwy-
czaj piętrowy i wielce pakowny. Trzymano 
tam wielkimi piramidami stosy ziarna i worki 

mąki, otrąb, śruty, tam też stały drobniejsze 
narzędzia do konserwacji i czyszczenia na-
sion – jak małe wialnie, żmijki, tryjery i sita. 
Jeśli ze szczególnym sentymentem i melan-
cholią wspominam spichlerze, to nie tylko 
z uwagi na ich chlebno-młynny, urzekający 
zapach, ale i na fakt, żem jako nastolatek po-
trafił podbiec po schodkach – zwłaszcza gdy 
panny widziały! – ze stukilowym na plecach 
workiem!... A dziś, jeśli się schylę po spadły 
ołówek, to stękam.

Na szczególną uwagę zasługują dwa bar-
dzo interesujące i niespotykane w sąsiednich 
powiatach tematy. Są to drewniane świetlice 
wiejskie w gm. Łaskarzew oraz wyjątkowego 
wzoru drzwi do starszych domów w gm. Ła-
skarzew i Maciejowice. 

W kilku zabytkowych budynkach drew-
nianych uruchomiono mianowicie wiejskie 
domy ludowe, mieszczące także punkty biblio-
teczne. Organizuje się w nich m.in. wakacyjne 
zajęcia plastyczne dla dzieci ze wsi. Znajdują 
się np. w Sośnince (z werandą), Budach Kręp-
skich i Lewikowie. Ostatni z wymienionych 
ma dobudowaną werandę przed wejściem,  
a otoczenie wzbogacono o wyznaczenie prze-
strzeni głazami narzutowymi. Wszystkie po-
malowane są z zewnątrz na jednolity brązowo- 
-buraczkowy kolor.

37	 Wiejski	Dom	Ludowy	i	Punkt	Biblioteczny	w	Sośnince

38	 Najbogaciej	dekorowany	drewniany	dom	w	powiecie	stoi	u	zbiegu	ulic	Długiej	i	Piłsudskiego	w	Żelechowie.	 

Na	zdjęciu	nadokiennik	i	ozdobne	wsporniki	pod	okapem

Budownictwo drewniane
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Stare drzwi są szczegółem wyjątkowo zdo-
biącym elewacje drewnianych domów. Niegdyś 
popularne były drzwi ze skośnie ułożonych 
desek, w tzw. jodełkę, i nabijane kowalskimi 
gwoździami o dużych łbach. Możemy je zoba-
czyć w spichlerzu z 1. poł. XIX w. w Sulbinach 
(gm. Garwolin). Budynek stoi między szpitalem  
i podworskimi stawami. Do niedawna pełnił 
rolę szpitalnej kostnicy, teraz jest opuszczony.

Wyjątkowy wzór mają drzwi do domów  
w Woli Łaskarzewskiej 66, Starym Helenowie 
i Pogorzelcu (te nieco skromniejsze od pozo-
stałych). Głównym motywem są dwie piono-
we kwatery z układem w jodełkę, zamknięte  
u góry gotyckim łukiem, podstawę tworzy 
kwatera romboidalna.

Najładniejsze drzwi ma dom na posesji  
nr 15 w Jaźwinach (gm. Borowie). Prawdo-
podobnie są charakterystyczne dla techniki 
montażu o nazwie drzwi filongowych. Mimo 
że górne elementy nie zachowały się, bez wąt-
pienia nawet w takim stanie są godne uwagi.

Domów drewnianych w całym powiecie 
jest bardzo dużo i są one zróżnicowane archi-
tektonicznie. Bryłę wzbogacają facjaty i gan-
ki, okna są w nich obramowane pracochłonną 
snycerką, zdobienia naroży ukrywają węgła. 
Na kilka obiektów warto zwrócić szczególną 
uwagę. 

Niewątpliwie najładniejszy dom stoi przy 
ul. T. Kościuszki w Maciejowicach. Wyróżnia 
się architekturą, ozdobną stolarką, kolorysty-
ką i przede wszystkim stanem zachowania. 
Prawdopodobnie zbudował go przed wojną  
z hrabiowskiego drewna zarządca majątku  
w Podzamczu.

Wielką urodą odznacza się opuszczony bu-
dynek drewniany koło kapliczki w Dąbrowie 
(gm. Łaskarzew). Ma wyjątkowo bogatą sto-
larkę. Przed wojną mieściła się w nim szkoła, 
po wojnie działały tu klub i biblioteka. Wiodą 
do niego rzadko spotykane, wykute z granitu 
schody. W tej miejscowości interesującą sto-
larkę ma też dom na posesji nr 44. 

39	 Drzwi	domu	w	Woli	Łaskarzewskiej	z	gotyckimi	łukami

40	 Ganek	z	najładniejszymi	drzwiami	w	Jaźwinach	gm.	Borowie
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41	 Okno	w	szczycie	domu	w	Starym	Miastkowie

42	 Zwieńczenie	okna	w	Starym	Żabieńcu

Autorki Katalogu zabytków sztuki w Pol-
sce zwróciły uwagę na drewniane domy przy  
ul. Długiej w Żelechowie. Część z nich po-
kryto dachami naczółkowymi. Budynek pod  
nr 126 ma dach kopertowy, natomiast dom 
murowany pod nr 120 ma drewnianą bramę 
przejazdową. Warty szczególnej uwagi, ze 
względu na dekorację szczytu i okapu, jest 
dom stojący na rogu ul. Długiej i Piłsudskiego. 
Ciekawa zabudowa drewniana zachowała się 
w Rynku i przy ul. Kościuszki. 

W stolicy powiatu znajduje się drewniany 
budynek dworca PKS. Warto spojrzeć na archi-
tekturę domów m.in. przy ul. Wyszyńskiego, 
Sienkiewicza, Senatorskiej (nr 7, 9, 11, 45, 
49). Przy ul. Senatorskiej 29 stoi dom muro-
wany ze starą drewnianą bramą przejazdową.

Wyjątkowym miejscem pod względem ar-
chitektury jest Parysów. Warto przespacerować 
się wszystkimi uliczkami w tej miejscowości. 
Mają one dzięki drewnianej małomiasteczko-
wej zabudowie wyjątkowy charakter.

Pojedyncze obiekty możemy spotkać w in-
nych miejscowościach. Ładnie zachowały się 
strzechy we Wróblach nad Wisłą i stodoła kry-
ta strzechą w centrum Dąbrowy. Z tajnikami 

budowy stodoły z bali możemy zapoznać się  
w Jaźwinach (gm. Borowie). Budynek stoi przy 
szosie. Wśród domów mieszkalnych uwagę 
zwracają stare plebanie. Najczęściej z budo-
wano je z oszklonym gankiem wejściowym, 
szalowano i malowano na kolor jasny orzech 
(Wilkowyja, Gończyce). Z drewna wznoszo-
no także obiekty użyteczności publicznej.  
W Puznówce (gm. Pilawa) obok OSP stoi 
piętrowy budynek drewniany ze sklepem na 
parterze. Wcześniej mieściły się w nim biblio-
teka i wiejskie przedszkole w dobudowanym 
po wojnie piętrze.

Warto także zwrócić uwagę na małą archi-
tekturę drewnianą. Do tej grupy zaliczamy 
kapliczkę w Oziemkówce, przypominającą 
smukłością okolice Podhala. Wielu sadom, 
łąkom i posesjom kolorytu i uroku nadają pa-
sieki, m.in. w Wilchcie, w sadzie w Lalinkach 
(Laliny Kolonie), Oblinie (nad Wisłą), Samo-
goszczy. Najweselsze ule stoją na posesji ich 
producenta w Trąbkach. Nie można pominąć 
też gołębników  (Puznówka, Parysów i najbar-
dziej imponujący w Głoskowie). Może nie są 
tak atrakcyjne jak inne budowle, ale cieszą oko 
dzięki swym mieszkańcom.
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Ogłoszenie
Kapliczka w Podzamczu,
Jeszcze w dobrym stanie
I na starym drzewie,
Czeka na świętego
Który w niej zamieszka
Przy rozstajnych drogach.

Wiersz ten powstał, gdy siedlecka poetka – 
Krystyna Rudnicka – zobaczyła moje zdjęcie 
pustej kapliczki czekającej na swego świętego 
przy skrzyżowaniu dróg i mostu na Okrzejce 
w Podzamczu. Najwięcej kapliczek w powiecie 
poświęcono oczywiście Matce Boskiej, w tym 
bardzo wiele Częstochowskiej. Wyjątek stano-
wi kapliczka w Maciejowicach przy skrzyżowa-
niu ul. Lubelskiej z Kochowską. Tutaj od kil-
ku lat stoi figurka Matki Boskiej Saletyńskiej, 
pojednawczyni grzeszników. Natomiast wśród 

męskich patronów kapliczek najczęstszy jest 
Chrystus i św. Jan Nepomucen, chroniący przed 
nieszczęściami z powodu wody i powodzi. Spo-
tyka się Matkę Boską na kamiennym cokole 
(Chromin) lub kamiennym podmurowaniu 
(Maciejowice, Miastków Kościelny), a także 
św. Huberta (Cyganówka). Figury Chrystusa 
stawiano zwykle przed kościołami (Żelechów, 
Górzno, Gończyce) lub przy skrzyżowaniach 
dróg (kolonie wsi Dąbrowa). Powszechnie wy-
stępuje św. Florian. To zjawisko jest typowe 
dla całego kraju. Patron strażaków towarzyszy 
niemal każdej remizie w większej miejscowo-
ści. Coraz częściej spotyka się upamiętnienia 
św. Jana Pawła II, zwłaszcza przed świątyniami 
(Maciejowice) lub na cmentarzach (Sobolew).

Niewątpliwie o tytułowych znakach kultu 
można przygotować książkę o objętości rów-
nej monografii powiatu. Jakie jest ich zróżni-

43	 Zwieńczenie	granitowego	krzyża	w	Kownacicy

44	 Kapliczka	czekająca	na	swego	świętego	nad	Okrzejką	w	Podzamczu

Krzyże i kapliczki
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45	 Kapliczka	trójkątna	w	Tyrzynie

46	 Kapliczka	w	Nowym	Helenowie

cowanie i bogactwo, niech posłuży przykład 
jednej tylko wsi – Choiny (gm. Parysów), zwa-
nej dawniej Chojny. Wędrując od strony Pary-
sowa w kierunku Trąbek (droga wojewódzka 
nr 805), spójrzmy na kapliczkę wnętrzową 
po prawej, przed wsią. Dalej przy posesji  
nr 29 znajduje się drewniany krzyż z napisem 
PAMI / ĄTKA / MŁO / DZIE / ŻY / PO / WOI / 
NIE / [EUROPEJSKIEJ? – ta część napisu zasło-
nięta zawieszoną kapliczką] / ROK / 1919. Po 
skręceniu za krzyżem na północny zachód do-
trzemy za rzeką do skrzyżowania z polną dro-
gą. Tam na wierzbie nad łąkami wisi maleńka 
drewniana kapliczka ze sztucznymi kwiatami 
i różańcami. Na posesji nr 30 wznosi się na-
stępny drewniany krzyż z napisem Błogosław 
nam oraz imionami i nazwiskiem fundatorów. 
We wnęce betonowego szczudła, w którym 
został osadzony, umieszczono pasyjkę. Na 
granicy posesji nr 38a i 40a jest kapliczka z 18  
VI 2000 r. z Chrystusem. W ogrodzie posesji 
nr 41 stoi współczesna figura Matki Boskiej na 
ceglanym cokole. Natomiast w fasadę domu  
nr 45 wbudowano kapliczkę między oknami. 
Dalej przy skrzyżowaniu z polną drogą usta-
wiono wysoki krzyż kuty z głazów granitowych 
z napisem PRZEZ KRZYŻ / I MĘKĘ TWOJĄ / 
JEZU ZBAW NAS / ROK / JUBILEUSZOWY / 
1933-34. Naprzeciw posesji nr 70 wzniesiono 
z cegły ok. poł. XIX w. czworoboczną kaplicz-
kę, z pilastrami na narożach. W jej wnętrzu 
zobaczyć można krucyfiks ludowy. Ostatnia 

kapliczka stoi naprzeciw posesji nr 59. Obok 
niej wznosi się drewniany krzyż z ramiona-
mi wzmocnionymi z tyłu wyprostowanymi 
obręczami od kół dawnego wozu, zwanego że-
laźniakiem. Żegna nas drewniany krzyż usta-
wiony naprzeciw odchodzącej od szosy polnej 
drogi. Stoi przy podwójnym dębie i ma wyrytą 
datę X.VII.1973 r.

Warto pospacerować także wokół wsi, aby 
trafić na maleńką i uroczą kapliczkę Matki 
Boskiej w sąsiednim Żabieńcu. Jest zaledwie 
kilkuletnia, zamocowana na malowniczo wy-
giętym konarze i usytuowana w alei lipowej na 
łąkach na południowy wschód od wschodnie-
go skraju wsi.

W Choinach spotkać też można wyjątkowe 
w regionie zjawisko, jakim są wielkie krzyże 
wykute z wielu kamiennych elementów. Za 
materiał posłużyły granitowe głazy polodow-
cowe – zwykle brązowego koloru, rzadziej sza-
rego. Najczęściej wykonywano krzyże według 
dwóch wzorów. Jeden, prostszy, składający się 
z minimum czterech elementów ustawiano 
na trzystopniowym cokole i podmurowaniu. 
W drugim typie, bardziej skomplikowanym, 
występuje w podstawie wnęka kapliczki.  
W dolnych głazach wykuwano intencje fun-
datorów, natomiast wyżej często umieszczano 
metalowy wizerunek Madonny.

Krzyże pierwszego typu są w: Maciejowi-
cach przy ul. Kościuszki, naprzeciw szkoły, 
z napisem OD PO / WIETRZA, / GŁODU, 
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/ OGNIA I / WOJNY / ZACHO- / WAJ NAS / 
PANIE / 1918 ROKU; Oblinie, z napisem na 
tylnej ścianie BOŻE / BŁOGOSŁAW / NAS. / 
FUNDATORÓW / TEGO KRZYŻA. / POD 
TWOJĄ / OBRONĘ / UCIEKAMY SIĘ / DNIA. 
8 / VIII / 1931 R.; Sokole (po sąsiedzku z po-
sesją nr 14), z napisem Boże / błogosław / 
nam / Fundatorzy / krzyża / Kurek Ludwik / 
Helena Kurek / W 1913 R. / Pod Twoją obro. 
/ ucie. się ś. / Boża / Rodzicielko; Uścieńcu, 
przy skrzyżowaniu szosy Trzcianka–Dąbrowa 
i dróg odchodzących do Krzywdy i leśniczów-
ki, z napisem BOŻE! / NIE SĄDŹ NAS / WE-
DŁUG MYŚLI / I UCZYNKÓW / NASZYCH / 
ALE WEDŁUG / NIESKOŃCZONE- / GO MI-
ŁOSIERDZIA / TWEGO. W Kownacicy wznie-
siono dwa takie imponujące krzyże. Jeden stoi 
przy skrzyżowaniu dróg Sobolew–Gończyce 
i Sokół–Przyłęk. Na kamieniu podstawy jest 
napis FUNDA- / TOR / TEJ FI / GURY / FRAN-
CI / SZEK / GRULA / 1907 R. Drugi jest przy 
drodze do wsi Przyłęk, naprzeciw odchodzącej 

od niej na północ polnej drogi. Wokół krzyża 
z granitu widać narożne słupki nieistniejącego 
już ogrodzenia. Na górze krzyża jest metalowa 
konstrukcja do zamocowania okolicznościo-
wych dekoracji. Napis w podstawie brzmi: 
BŁOGOSŁAW BOŻE / 5 MAJA 1918 R. / S  
i M. M. W Sobolewie postawiono trzy granito-
we krzyże. Ten przy starym kościele pochodzi  
z 1908 r. Drugi stoi przed cmentarzem, po pra-
wej stronie ul. Krępskiej. Fundator umieścił 
na nim napis Boże / Błogosław nas / Funda-
torów / tego Krzyża / Stanisław i / Maryanna / 
małżonkowie / Kazimieraki. / Ten krzyż / wła-
snoręcznie / zrobił / postawił na / pamiątkę / 
wieczną / Stanisław / Kazimierak / W 1916 r. 
Trzeci znajduje się przy skrzyżowaniu  
ul. Kownackiej i Sosnowej, z napisem BOŻE / 
BŁOGOŁAW / NAS / FUNDATO- / RZY TEGO 
/ KRZYŻA / TOMASZ I / KATARZYNA / MAŁ-
ŻONKO- / WIE PIELAK / 1918 ROKU.

W różnych miejscowościach można roz-
poznać to samo dłuto. Na przykład krzyż  

47	 Figura	Chrystusa	z	2000	r.	w	Dąbrowie

48	 Ołtarz	kapliczki	wnętrzowej	w	Kownacicy
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w Sokole jest takiego samego kształtu jak ten  
w Godziszu przy wyjeździe do Sobolewa. Po-
nadto na obu napis kończy się identycznym 
motywem kółka między dwoma trójkątami.

Bardziej skomplikowane krzyże z kaplicz-
kami zbudowano w Godziszu (skrzyżowanie 
dróg w centrum wsi), w Dąbrowie naprzeciw 
posesji nr 7 i na zachodnim krańcu wsi Oron-
ne. Na ostatnim z wymienionych umieszczo-
no napis: BOŻE BŁOGO / SŁAW NAS / FUN-
DATORZY / TEGO KRZYŻA / POD TWOJĄ / 
OBRONĘ UCIE / KAMY SIĘ / 1922 R.

Krzyże wieńczą świątynie, kaplice, kaplicz-
ki, mogiły poległych bohaterów, pomniki  
i miejsca pamięci narodowej. Jednym z takich 
przykładów jest kopiec w Sokole, usypany 
w 1947 r. na pamiątkę zastrzelonego przez 
Niemców 15 IX 1939 r. właściciela gospodar-
stwa zwanego Emerytką, Józefa Babika. Na 
kopcu w Puznówce stoją dwa krzyże, drewnia-
ny i metalowy. Intencja zbudowania tego po-
mnika uwidoczniona jest na tablicy umiesz-
czonej u jego podnóża: Pamięci poległym w 
czasie walk / I wojny światowej 1914–1918 / 
wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920 / II wojny 
światowej 1939–1945 / Ojczyzna to ziemia  
i groby. / Narody tracąc pamięć – tracą życie. / 
My pamiętamy / PUZNÓWKA 1998 r.

Krzyże widnieją też na elewacjach budyn-
ków, wykonane z cegieł innego koloru niż cała 
ściana. Stoją na rozstajach dróg, obok pomni-
ków, na granicach obszaru miejscowości lub 
na prywatnych posesjach i gruntach, a także 
przy świątyniach – jako krzyże misyjne. Nie-
które fundowano w rocznice odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Nie zawsze stawiano je 
pojedynczo. Często widzimy je parami, obok 
starszych kamiennych – młodsze metalowe 
(np. Wola Starogrodzka). Częstym zjawiskiem 
jest też sąsiedztwo metalu ze starszym drew-
nem (np. przy zakręcie w Melanowie, przy 
skrzyżowaniu leśnych dróg w Przyłęku). Na-
tomiast przy skrzyżowaniu we wsi Słup usta-
wiono w maju 2013 r. drewniany krzyż obok 
starszego, również z drewna. W miejscu drew-
nianych krzyży, których żywot się zakończył, 
funduje się nowe, wykonane z betonu lub la-
stryka. Na niektórych dodatkowo zawiesza się 
kapliczki. Podstawą metalowego krzyża często 
jest surowy, nieobrobiony głaz narzutowy lub 
betonowy fundament. Przy skrzyżowaniu dróg 
w Iwowem, od strony Lalin metalowy krzyż 
posadowiono na piramidzie z cegieł.

Na krzyżach czytelne są daty, intencje i oko-
liczności ich ufundowania. Napisy stanowią 
nie tylko historię znaków kultu, lecz także 

49	 Kapliczka	w	Iwowem

50	 Kapliczka	na	ścianie	domu	w	Lalinach
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danych miejsc lub miejscowości. Oto niektóre  
z nich: BOŻE / MIŁOSIERNY / BŁOGOSŁAW 
NASZEJ PRACY! / ROK 1955 (obok nieistnie-
jącej już siedziby urzędu gminy w Iwowem), 
JEZU MIEJ NAS W OPIECE (Żabieniec), JEZU 
/ UCZYŃ MIŁOSIERDZIE / NAD NAMI / Na 
pamiątkę spotkania / Ojca Św. Jana Pawła II /  
z młodzieżą świata / na Jasnej Górze. / 15 VIII 
1991 rok. / Fundatorzy wieś Trąbki (skrzyżowa-
nie ul. Osadniczej z drogą zwaną Na Budy w Trąb-
kach), BOŻE BŁOGOSŁAW NASZĄ OJCZYZNĘ 
1959 (w Lalinach, na łąkach przy wyjeździe na 
Chromin). Na innych możemy odczytać starsze 
daty, inne intencje i nazwiska fundatorów. 

Wyjątkowe zjawisko można było zaobser-
wować w Podzamczu. Na drzewie przy skrzy-
żowaniu z drogą do Malamówki przez wiele 
lat wisiała drewniana kapliczka. Każdego roku 
była inaczej udekorowana zielenią i kwiatami, 
nadawano jej oprawę w innej tonacji kolory-
stycznej. Niedawno obok drzewa z kapliczką 
ustawiono metalowy krzyż.

Tytułowe motywy często w terenie się łączą. 
Tak jak w Nowym Goniwilku metalowy krzyż 
z napisem JEZU / UKRZYŻOWANY OPIE-
KUJ SIĘ / NAMI ustawiono obok zabytkowej 
kapliczki przy skrzyżowaniu z polną drogą. 
Podobnie jest w Iwowem. Metalowy krzyż  
z napisem JEZU UFAM TOBIE 2014 stoi obok 
pięknej zabytkowej kapliczki z gzymsem po-
dokapowym wzorowanym na antycznym. 

Warto spojrzeć na przydrożne drzewa i wi-
szące na nich niepozorne kapliczki. Takie 
połączenie często ma skutek w postaci roz-
rośnięcia się rośliny do wymiarów pomnika 
przyrody. Kapliczki chronią przed piłą drwala. 
Zawiesza się je na różnych gatunkach: na ol-
szy w Zygmuntach, na brzozie w Podzamczu, 
na gruszy w Kownacicy, na grochodrzewie i so-
śnie przy trasie z Wilgi do Cyganówki, na dę-
bie i sośnie we wsi Ostrybór, na kasztanowcu 
w Starej Krępie, na świerku w Zakrętach. 

W pow. garwolińskim wyjątkowo dużo 
jest kapliczek z wizerunkami Matki Boskiej, 
zbudowanych na planie trójkąta. Wśród nich 
wyróżniają się neogotyckie, z których najpięk-
niejszą zbudowali Zamoyscy w Podzamczu, 
przy skrzyżowaniu dróg do Oronnego i do szo-
sy Maciejowice–Łaskarzew. Mniej ozdobne, 
również na błękitno pomalowane, są dwie ta-
kiego samego kształtu kapliczki w Uchaczach 
i Kobylnicy. Cech neogotyku można także do-
patrzyć się w kapliczce trójkątnej przy skrzy-
żowaniu dróg w Tyrzynie, w bezpośredniej bli-
skości wału przeciwpowodziowego nad Wisłą.

Pozostałe kapliczki trójkątne o przeróżnej 
estetyce i kształcie wzniesiono: przy skrzyżo-
waniu dróg w Nowej Krępie, na posesji nr 66 
w Oronnem, na prywatnej posesji w Oblinie, 
obok drzewa Tadeusza Kościuszki przy szosie 
Sobolew–Oronne, na granicy pól w Sokole od 
strony Gończyc, przy wyjeździe z Żelechowa 

51	 Kapliczka	na	wierzbie	w	Choinach

52	 Kapliczka	wnętrzowa	w	Starowoli
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na Górzno i Gończyce, na posesji nr 10 w Kac-
prówku, w Woli Koryckiej Dolnej oraz w Po-
debłociu, z figurą Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej z początku XX w.

Według kustosz Muzeum Diecezjalnego  
w Siedlcach, Doroty Pikuli: Plan przyziemia 
miał dawnej znaczenie symboliczne. Plan ko-
ścioła, kapliczki czy pałacu. Dziś nie jest to dla 
nas takie oczywiste, ale dawniej przywiązywa-
no do tej formy artystycznej wypowiedzi dużą 
wagę. Trójkąt symbolicznie przywołuje trójje-
dynego Boga i to co On zrobił dla człowieka. 
Wstawienie więc do wnętrza kapliczki figurki 
jest do tego nawiązaniem, że dał nam np. Ma-
ryję, albo wyniósł do Krainy Świętości Nepo-
mucena czy Floriana. A sama kapliczka wyry-
wała w ten sposób wędrowca ze sfery smutku  
i cierpienia, wiodła jego myśli ku Bogu.

Natomiast czworokąt w przyziemiu może 
symbolicznie odwoływać się do czterech 

stron świata, czterech Ewangelistów, rzek  
w Edenie, czyli do świata ziemskiego, który 
prowadzi do świata Boskiego. Wstawiona fi-
gurka w takiej kapliczce podpowiadała, co 
albo kto tam nas prowadzi. 

Kaplice i kapliczki na planie czworokąta są 
często większe od trójkątnych. Największa 
chyba, o gabarytach kościoła, wznosi się we 
wsi Łąki. Przed nią ustawiono pamiątkowe 
głazy fundatorów i księdza budowniczego. 
Równie imponującej wielkości jest kaplica  
w Głoskowie. Mniejsze kaplice wnętrzowe  
z ołtarzami stoją m.in. w: Starowoli (tu-
taj w każdą niedzielę kobiety o godz. 15.00 
odmawiają różaniec), Kownacicy (posesja  
nr 32), Poschle (po lewej od Puznówki), Nie-
sadnej (obok sklepu), Dąbrowie (przy daw-
nej szkole), Woli Łaskarzewskiej (naprzeciw 
posesji nr 56), Woli Starogrodzkiej (przy wy-
jeździe na Gocław). W Kownacicy na posesji  

53	 Krzyż	w	lesie	w	Piotrówku
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nr 12 Józef Grula w 1963 r. wybudował z bia-
łej cegły kapliczkę ku pamięci braci, Onufrego  
i Władysława, zamordowanych przez Niem-
ców w lutym 1944 r.

Nieco mniejsze kapliczki, zwykle muro-
wane, z wnęką na figury lub obrazy świętych, 
stoją w: Nowym Helenowie (we wsi i większa  
w lesie), Natalii, Niesadnej (przy posesji  
nr 43), Wilchcie (dwie przy szosie nr 76), Ka-
mionce (przy skrzyżowaniu z polną drogą), 
Dudce (dwie obok siebie przy skrzyżowaniu 
szosy Wilchta–Miastków Kościelny z polną 
drogą), Poliku (prywatna posesja), Wróblach 
(trzy w różnych częściach wsi), Strychu (za-
chodnia część wsi), Przyłęku (na prywatnej po-
sesji i przy skrzyżowaniu w zach. części wsi), 
Woli Łaskarzewskiej (naprzeciw sklepu) i Zyg-
muntach (posesja 33).

Najmniejsze są kapliczki słupowe stojące  
w prywatnych ogródkach (Przyłęk, Wola Ła-
skarzewska) czy przy skrzyżowaniach dróg 
(Damianów), wśród których są całkiem ma-
leńkie (na początku Melanowa od strony Zyg-
muntów, posesja nr 136 w Żelechowie). Nie-
które kryją się we wnękach ścian domów (Po-
gorzelec, Kownacica 8) lub zawieszone są na 
ścianach (drewniana na ścianie drewnianego 
domu w Lalinach).

Formą i wielkością wyróżnia się kapliczka 
w Nowym Kębłowie, w kształcie drewnianej 
belki, zapewne odzyskanej z jakiejś konstruk-
cji, o czym świadczą otwory po kołkach (ty-
blach) mocujących belkę w ścianie. Kapliczka 
zwieńczona jest pasyjką, natomiast w wycię-
tej wnęce umieszczono za szkłem wizerunek 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ozdobio-
ny sztucznymi kwiatami.  

Na wyróżnienie zasługują kaplice cmen-
tarne (Maciejowice, Samogoszcz, Żelechów, 
Łaskarzew), dworskie (Chotynia, Kacprówek, 
Izdebno-Kolonia, Przyłęk) lub w kształcie grot 
z Matką Boską przy kościołach, na prywat-
nych posesjach (Samogoszcz 34, Samoprząd-
ki) i pełniące funkcję nagrobków (cmentarz  
w Żelechowie).

Mimo powyższej różnorodności znaków 
kultu wciąż przybywa. Wbrew niepokojom 
starszego pokolenia kapliczki nadal są fundo-
wane, także przez młodszych mieszkańców 

powiatu. We wsi Gózd 15 XI 2008 r. ustawiono 
drewnianą kapliczkę myśliwską z napisem: 
CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE, autorstwa Eu-
geniusza Ochnio.

Krótkie dzieje współczesnych kapliczek 
równie są fascynujące jak tych zabytkowych. 
Na przykład w kolonii Lewikowa, po prawej 
stronie drogi prowadzącej do wsi Lipniki stoi 
kapliczka zbudowana przez Józefa Pogodę. Jej 
fundator orał traktorem pole w 1989 r. W cza-
sie pracy zauważył w pewnej odległości postać 
kobiety modlącej się na różańcu. Gdy pod-
szedł, nikogo tam już nie było, tylko na ziemi 
leżał biały różaniec. Wkrótce obok dębu, na 
którym wisi do tej pory mała kapliczka, pan 
Pogoda postawił w 1991 r. drewniany krzyż. 
Pamięta, że w tym czasie był chory, a po usta-
wieniu krzyża choroba minęła. W 2004 r. już 
spróchniały krzyż przechylił się na drzewo  
z kapliczką. Pan Pogoda pociął go i spalił,  
a w jego miejscu zbudował kapliczkę. Ponadto 
przy skrzyżowaniu dróg polnych na skraju wsi 
Lipniki w 1991 r. ufundował metalowy krzyż 
w miejscu dębowego z XIX w., który uległ 
zniszczeniu.

W Żabiance zbudowano kapliczkę przy 
szosie Warszawa–Lublin (nr 17). Mężczyźni 
wznieśli ją w ciągu jednej nocy bez pozwolenia 
i wbrew zakazowi władz komunistycznych. 
Odpowiedzialność wzięła na siebie starsza 
kobieta Krupina Kazimierzowo. Stwierdziła, 
że w jej wieku nie grozi osadzenie w więzie-
niu. Do tej kapliczki odprowadza się zmarłych  
w tej wsi. Druga kapliczka stojąca w centrum 
Żabianki ma już ponad sto lat.

W woj. mazowieckim najsłynniejsze cu-
downe źródełka znajdują się w Mokobodach 
(pow. siedlecki), Wielgolesie (pow. miński)  
i Babicach (gm. Trojanów pow. garwoliński). 
W połowie lat 70. XX w. babickie źródeł-
ko zasypano. W 2011 r. za zgodą właściciela 
gruntu, Krzysztofa Kwasa, źródło odkopano. 
Mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości 
pracowali wspólnie i złożyli się na wykonanie 
kapliczki – autorstwa Józefa Flaka – oraz ogro-
dzenia. 

Bardziej sensacyjna historia związana jest  
z inną kapliczką wzniesioną w latach 70. XX w. 
w lesie w kolonii tej wsi. Stoi w miejscu wcześ-
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niejszych drewnianych, umieszczonych na 
polanie, gdzie dawniej grzebano zmarłych, 
którzy nie mogli spocząć na cmentarzu pa-
rafialnym. W lokalnej tradycji opowiada się  
o objawieniach w tym miejscu świętej osoby  
i znalezieniu skrzyni ze złotem.

W ostatnich latach pojawiły się tzw. krzy-
że wypadkowe i inne formy upamiętnienia 
ofiar wypadków komunikacyjnych. Najwięcej 
można ich zarejestrować przy drodze krajowej 
nr 17, zwanej szosą lubelską.

Opisane obiekty małej architektury sakral-
nej mają znaczenie nie tylko religijne. Dla 
mieszkańców powiatu są ważne również ze 
względu na wartości historyczne, etnograficz-

ne i geograficzne. Podnoszą estetykę miejsc  
i są ozdobą krajobrazu. Jako punkty orienta-
cyjne straciły nieco na znaczeniu ze względu 
na postępujące nasycenie elektroniką (GPS 
w telefonie) i mechanizację rolnictwa, jed-
nak starsze pokolenie przy określaniu miejsc 
wciąż odnosi się do okolicznych krzyży, ka-
pliczek czy charakterystycznych drzew lub 
głazów.

Krzyże i kapliczki są dziełami często bezi-
miennych twórców, którzy w ten sposób wyra-
żali swoje uczucia religijne. Tworzyli na cześć 
Pana Boga, Matki Boskiej i świętych w imie-
niu własnym lub jako wyraz zbiorowego aktu 
wdzięczności czy prośby o miłosierdzie Boże.

Na terenie pow. garwolińskiego nie było 
prześladowań religijnych ani walki o wia-

rę, jak to się działo w sąsiednim pow. siedlec-
kim, za to występuje tu pewna egzotyka.

Dominuje obrządek łaciński. Parafie ko-
ścioła rzymskokatolickiego należą do diecezji 
siedleckiej w metropolii lubelskiej. Wchodzą 
one w skład dekanatów garwolińskiego i łaska-
rzewskiego, tworzą także częściowo dekanaty: 
osiecki (parafie: Gocław, Mariańskie Porzecze, 
Pilawa i Wilga) i żelechowski (Zwola Podu-
chowna i Miastków Kościelny). W Garwolinie 
mieści się Kapituła Kolegiacka Garwolińska 
przy Kolegiacie Przemienienia Pańskiego.

Na terenie powiatu działają świadkowie Je-
howy. Swój zbór w Garwolinie ma wspólnota 
chrześcijan ewangelicznie wierzących. Od 
listopada 2012 r. wspólnota stanowi filię Ko-
ścioła Chrystusowego Hosanna w Lublinie, 
który jest częścią Kościoła Chrystusowego  
w Polsce. Wśród mieszkańców powiatu spo-
tyka się również wyznawców prawosławia  
i kilku innych wyznań. Jednak drugim co do 
znaczenia i liczby wiernych jest Kościół Ka-
tolicki Mariawitów. Ośrodkiem religii maria-
wickiej w powiecie był Gocław (gm. Pilawa). 
Jedynym materialnym śladem wyznawców tej 
religii jest cmentarz mariawicki w Gocławiu, 
usytuowany na wzgórzu, po prawej stronie 

przed wjazdem do tej miejscowości od strony 
Woli Starogrodzkiej. Został założony na po-
czątku XX w. Są na nim 52 mogiły. Spoczęły 
tutaj m.in. siostry odprawiające nabożeństwa: 
Aleksandra Maria Pacencja Abelska i Pelagia 
Maria Aniela Orłowska (ostatnia proboszcz 
parafii Kościoła Katolickiego Mariawitów  
w Gocławiu). Za najstarszy uchodzi grób 
zmarłego 7 maja 1911 r. Franciszka Jałochy.

Parafia mariawicka w Gocławiu powsta-
ła w 1907 r. Poświęcenia kościoła parafial-
nego dokonał 27 sierpnia tego samego roku  
ks. Bolesław Maria Łukasz Wiechowicz, ka-
płan parafii mariawickiej w Cegłowie. Posługę 
kapłańską sprawował dojeżdżający z parafii 
Gózd proboszcz Jan Maria Ignacy Modrzejew-
ski. Kościół był murowany z czerwonej cegły, 
pokryty czerwoną dachówką, ściana fronto-
wa zwieńczona wieżyczką oraz emblematem 
mariawickim, wyobrażającym Przenajświęt-
szy Sakrament w otoczeniu aniołów. Wraz  
z utworzeniem w Gocławiu filii parafii Osieck 
i wybudowaniem w 1937 r. świątyni rzymsko-
katolickiej mariawici stracili na znaczeniu. 
Od lat 90. XX w. w kościele mariawickim nie 
odbywały się nabożeństwa. W 2008 r. został 
on sprzedany prywatnemu nabywcy i rok póź-
niej rozebrany. Obecnie w Gocławiu nie ma 
już żadnej rodziny tego wyznania. Jest tylko 

Religie i świątynie
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diaspora w Garwolinie, będąca pod opieką pa-
rafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Goździe 
(woj. lubelskie).

W dwudziestoleciu międzywojennym po-
wiat był bardziej zróżnicowany religijnie. 
Według danych z września 1930 r. mieszkało  
w nim 142 670 Polaków, 9153 Żydów oraz 
1372 osoby innych narodowości. Natomiast 
pod względem religijnym sytuacja przedsta-
wiała się następująco: mieszkańców wyznania 
rzymskokatolickiego było 131 195, mojżeszo-
wego 17 852, mariawitów 1945, ewangelików 
1873, prawosławnych 144, baptystów 97, gre-
kokatolików 75 i bezwyznaniowych 14 osób. 

Ślady materialne po osadnikach niemiec-
kich pozostały m.in. w Stefanowie (gm. Żele-
chów). Kaplica pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej w tej wsi to dawny kościół ewangelicko- 
-augsburski wybudowany ok. 1905 r. Wyznaw-
cy tej religii byli chowani na protestanckim 
cmentarzu o pow. 20 arów. 

Wieś pierwotnie nazywała się Francdorf, 
Franzdorf, Fransdorf. Nazwa pochodziła od 
imienia Franz i niemieckiego słowa Dorf, 
oznaczającego ‘wieś’. Miejscowość była za-
siedlona początkowo głównie przez Niemców. 
Byli to osadnicy, którym dziedzic żelechowski 
Ignacy Wyssogota Zakrzewski sprzedał tutej-

sze lasy, aby je wykarczowali i tu się osiedlili. 
W spisie z 1827 r. Fransdorf liczył już 80 go-
spodarstw i 638 mieszkańców. Później przyjął 
się podział na Franzdorf I (obecny Stefanów) 
i Franzdorf II (obecny Piastów). W 1881 r. 
Franzdorf I liczył 64 gospodarstwa, 569 miesz-
kańców i 1462 morgi powierzchni.

W czasie I wojny światowej władze rosyjskie 
wywiozły Niemców w głąb Rosji i w okresie 
międzywojennym mieszkało tam tylko 13 ro-
dzin niemieckich. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, ok. 1920 r. nastąpiła zmiana 
nazwy miejscowości Franzdorf I na Stefanów. 
Nie są jasne przyczyny, dla których nową na-
zwą nie został Franciszków. Reszta tutejszych 
Niemców została ewakuowana do Rzeszy  
w 1942 r. 

Pozostałości cmentarzy ewangelickich spo-
tykamy również we wsiach Wicie i Zakrzew 
w gminie Wilga. Ewangelickie miejscowości 
ciągnęły się nad Wisłą od Kępy Podwierzbiań-
skiej do Wici. Należały do nich też Górki i Pi-
lawa. Ewangelicy nad Wisłą zachowywali się 
podczas powstania [styczniowego] wyjątkowo 
podle. Dowiedziono kolaboracji z wojskami 
rosyjskimi całych wsi w tym czasie.

Za wyjątkowe zjawisko należy uznać obec-
ność wyznawców religii rodem z Azji. W jed-
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nym z ośrodków wypoczynkowych koło Wilgi 
znajduje się ośrodek o nazwie Cziamma Ling 
tybetańskiej religii bön, należący do Związ-
ku Garuda, założonego w Polsce w 1995 r. 
przez uczniów tybetańskiego mistrza Tenzina 
Wangyala Rinpocze. Organizacja skupia oso-
by praktykujące najstarszą duchową tradycję 
Tybetu. Głównemu ośrodkowi w Wildze pod-
legają lokalne mieszczące się w Warszawie, 
Poznaniu, Sopocie, Białymstoku, Wrocławiu, 
Katowicach, Krakowie, Łodzi i Wadowicach. 
W centrum medytacyjnym w Wildze znajdują 
się m.in. gompa, stupa i domki odosobnienia. 

Niedaleko Wilgi, w Tarnowie, na nadwiś- 
lańskiej skarpie, znajduje się inny wyjątkowy 
obiekt. W 2010 r. został tu zbudowany kościół 
Votum Aleksa, ufundowany przez prywatnego 
darczyńcę i pełniący funkcję prywatnej kaplicy. 
Zaprojektowany przez warszawską pracownię 
Beton, Marty i Lecha Rowińskich, budynek 
zastąpił kościół modrzewiowy z XIX w., który 
został rozebrany w obawie przed zniszczeniem 
przez rzekę. Konstrukcja jest drewniana, a cała 
bryła pokryta wiórem osikowym w ten sposób, 
że dach niemal niezauważalnie przechodzi 
w ściany. Światło słoneczne wpada do środka 
przez przeszkloną tylną ścianę szczytową, sta-
nowiącą tło dla ołtarza. Za nią widać daleki, wi-
ślany horyzont. Obok wzniesiono dzwonnicę,  

a całość ogrodzono wyrwanymi z gruntu karpa-
mi po ściętych drzewach. Kaplica była nomino-
wana w plebiscycie na siedem nowych cudów 
Polski (edycja 2013 r.), organizowanym przez 
miesięcznik „National Geographic Traveler”.

Pod względem inwestycji kościelnych pow. 
garwoliński nie odbiega od reszty kraju. Obok 
starych świątyń w rozrastających się miejsco-
wościach, np. w Borowiu, Gończycach czy So-
bolewie, powstają nowe, murowane i większe. 
Budowane są też nowe kościoły (w liczącej so-
bie 25 lat parafii Unin) czy kaplice o wielkości 
dużych świątyń (Łąki, zbudowana w latach 
1982–1985, lub w Woli Starogrodzkiej z lat 
1982–1983). 

Wyjątkowa jest kaplica w Puznówce, na-
leżąca do parafii pw. św. Józefa w Trąbkach  
i funkcjonująca od 24 grudnia 2003 r. Zosta-
ła poświęcona przez bp. Kazimierza Gurdę  
12 października 2014 r. Mieści się w zaadapto-
wanym budynku dawnego młyna, który został 
wzniesiony w 1946 r. wysiłkiem wszystkich 
mieszkańców. Na budowę poszły dochody  
z organizowanych przez strażaków zabaw 
wiejskich. Mieszkańcy wsi w tym samym 
czasie przekazali działkę na cele publiczne. Po 
wojnie w budynku funkcjonował przez pewien 
czas magazyn gminnej spółdzielni, następnie 
bar, dziś służy Bogu i wiernym.

56	 Szopka	na	ścianie	frontowej	kościoła	w	Borowiu
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Powiat garwoliński znany jest przede 
wszystkim z ostatniej bitwy insurekcji 

kościuszkowskiej. Starcie to, podjęte przez 
stronę polską w celu niedopuszczenia do po-
łączenia się rosyjskich korpusów gen. Iwana 
Fersena i gen. Aleksandra Suworowa, zakoń-
czyło istnienie I Rzeczypospolitej.

Powstanie 1794 r. można w pełni nazwać 
narodowym. Wzięli w nim udział oprócz woj-
ska przedstawiciele wszystkich warstw naro-
du: chłopi, szlachta i mieszczaństwo. Zostało 
wywołane w obliczu groźby całkowitej utraty 
bytu państwowego. Po przegranej nastąpił  
w 1795 r. ostatni rozbiór Polski, ale powstanie 
pozostało w pamięci następnych pokoleń Po-
laków. Było inspiracją do walki o niepodległą 
ojczyznę w ciągu dwóch następnych wieków. 
Był to zarazem jedyny zryw noszący imię swe-
go przywódcy – Tadeusza Kościuszki. Najwyż-

szy Naczelnik do tej pory cieszy się estymą  
w społeczeństwie polskim, w panteonie pol-
skich bohaterów jest postacią numer jeden. 
W historii pow. garwolińskiego to wydarzenie 
jest powszechnie znane, a jego przywódca – 
najczęściej wspominany.

Głównym źródłem uzupełnienia regularne-
go wojska był pobór rekruta. Mieszkańcy pow. 
garwolińskiego zapewne już w pierwszych 
dniach insurekcji byli świadkami wydarzeń 
związanych z powstaniem. Kilka kilometrów 
od obecnej południowej granicy powiatu,  
w Stężycy stacjonowały oddziały dowodzo-
ne przez rtm. Zborowskiego. W sytuacji, gdy 
wojsko jako całość pozostało wierne królowi  
i Radzie Nieustającej, oddziały ze Stężycy jako 
pierwsze odpowiedziały na wezwanie Anto-
niego Madalińskiego. Przekroczyły Wisłę, 
by połączyć się z nim 24 marca 1794 r., tego 
samego dnia, w którym Tadeusz Kościuszko 
składał ślubowanie narodowi polskiemu na 
Rynku Głównym w Krakowie.

Po pierwszej zwycięskiej bitwie pod Racławi-
cami większość wojsk polskich opowiedziała 
się za insurekcją. Pogorszyła się jednak sytuacja 
międzynarodowa kraju, bowiem w maju Berlin 
zdecydował się na otwartą interwencję. Wo-
bec powyższego Polacy stanęli w obliczu walki 
z dwoma państwami zaborczymi, przy dwu-
znacznej postawie Austrii, również planującej 
zbrojny udział u boku pozostałych zaborców. 
Jesienią 1794 r. trzej zaborcy wzmocnili swe siły 
i zamknęli wojska polskie na małym obszarze, 
uniemożliwiającym ich wyżywienie. Powstańcy 
zostali uwięzieni na terenie ograniczonym rze-
kami: Wieprz, Bug, Niemen, Biebrza, Narew, 
Bugo-Narew, Bzura, Rawka, Pilica i Wisła.

Prusaków wyeliminował z gry zagon gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego, który po połą-
czeniu się z powstańcami wielkopolskimi 
zdobył 2 października 1794 r. Bydgoszcz. Na-
stępnie po przeprawieniu się na prawy brzeg 
Wisły, ruszył na Toruń. Ogłoszone w Świeciu 
powstanie na Pomorzu zmusiło Prusaków do 
skupienia uwagi na Wielkopolsce i Pomorzu 
oraz wycofania swych sił z Mazowsza.

Śladami powstań narodowych

58	 Kubek	patriotyczny	z	portretem	Tadeusza	

Kościuszki
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Wojska rosyjskie pod dowództwem gen. 
Iwana Fersena przekroczyły Wisłę w pobli-
żu Maciejowic 4 października. Tadeusz Ko-
ściuszko na wieść o tym manewrze zdał dowo-
dzenie w Warszawie gen. Józefowi Zajączkowi 
i 6 października 1794 r. wyruszył do obozują-
cej w Okrzei dywizji gen. Karola Sierakowskie-
go. Tego samego dnia przeprowadzono naradę 
wojenną. Zdecydowano zaatakować Rosjan po 
nadejściu posiłków z Warszawy i wyjaśnieniu, 
w jakim kierunku przemieści się Fersen.

Dywizja Sierakowskiego przeszła przez 
Żelechów do Korytnicy. Posiłki z Warszawy 
dotarły tutaj rankiem 9 października. Tego sa-
mego dnia po południu gen. Karol Sierakowski 
wyruszył na nieprzyjaciela, kierując się przez 
Kaleń, Godzisz i Oronne w rejon Maciejowic.

Tymczasem Fersen zdążył przeprawić przez 
Wisłę resztę swego korpusu, w tym artylerię  
i tabory. Wieczorem 9 października 1794 r. 
dysponował już całością swych sił w rejonie 
Wróbli i Wargocina (na południe od Macie-
jowic). Nad siłami polskimi miał przewagę  
w piechocie o jedną trzecią. Dysproporcje  
w artylerii były jeszcze większe, a stosunek 
dział wynosił 84 rosyjskie do 21 polskich.

Polacy rozwinęli się między Oronnem i Pod- 
zamczem, mając na prawym skrzydle drogi 
ku Maciejowicom i Uchaczom, natomiast po 
lewej otwartą przestrzeń zamkniętą lasem od 
Dębówki, Jabłonowa i Życzyna. Przed frontem 
był zabagniony Duży Las. Obecnie w tym re-
jonie znajduje się rezerwat „Torfy Orońskie”. 
Z tyłu pozycji wojsk polskich płynęła po zaba-
gnionym terenie Okrzejka o słabych walorach 
obronnych.

Rosjanie uderzyli o świcie 10 października. 
Najpierw od strony Życzyna zaatakowała dy-
wizja gen. Denisowa, wiążąc polski odwód. 
Następnie ruszyły dywizja gen. Tormasowa 
od Uchacz i dywizja gen. Chruszczewa od po-
łudnia, przez Duży Las. Iwan Fersen, widząc 
polskie pozycje, skierował dywizję gen. Rach-
manowa na Polaków od zachodu. Powstańcy 
byli już atakowani z trzech stron. Prowadzo-
no głównie ostrzał artyleryjski, kawaleria obu 
stron stała w odwodzie.

Około południa doszło do kryzysu na pra-
wym polskim skrzydle, gdzie przewaga Rosjan 

była kilkakrotna. Próbując opanować sytu-
ację, Tadeusz Kościuszko rzucił do ataku lewe 
skrzydło piechoty celem rozbicia wojsk De-
nisowa. Usiłował także odtworzyć osłabione 
prawe. Dowódcy rosyjscy wprowadzili do akcji 
kawalerię. Najwyższy Naczelnik do przeciw-
stawienia się jej chciał użyć własnej, jednak ta 
odjechała z pola walki. Piechota z artylerią nie 
zdołały utrzymać pozycji. Obrona się załama-
ła. Poległo 2 tys. żołnierzy, a drugie tyle zostało 
rannych. Naczelnik dostał się do niewoli ro-
syjskiej. Jedną z przyczyn klęski było spóźnie-
nie się dywizji gen. Adama Ponińskiego, która 
nie dotarła na czas na pole bitwy.

Przegrana pod Maciejowicami przesądziła 
o losach powstania. Utracono całą artylerię 
ze sprzętem i obsługą, niemal całą piechotę. 
Jazda wyszła z niedużymi stratami, ale i nie-
sławą. Największą stratą było pojmanie Naj-
wyższego Naczelnika. Pozostałe wojsko prze-
stało wierzyć w sens walki, skierowało się na 
południe, w kierunku Radomia. Natomiast 
Rosjanie pod dowództwem gen. Aleksandra 
Suworowa przeszli do uderzenia na Warszawę.

Jednym z dowódców polskiej strony bitwy 
maciejowickiej był płk Mustafa Achmatowicz, 
przedstawiciel Tatarów z pow. bialskiego. Dowo-
dził IV Pułkiem Przedniej Straży. Odniósł w tej 
bitwie poważne rany, w wyniku których zmarł.

W pow. garwolińskim jest wiele miejsc 
upamiętniających insurekcję, jej bohaterów  
i Naczelnika. Jest o nich mowa w kilku pod-
rozdziałach tej książki poświęconych poszcze-
gólnym miejscowościom. 

Znaczący wkład w upamiętnienie idei ko-
ściuszkowskiej wniosło utworzone w 1969 r. 
Towarzystwo Miłośników Maciejowic. Od 
chwili powołania starało się zagospodarować 
pole bitwy i otoczyć opieką miejsca zwią-
zane z Kościuszką i jego podkomendnymi.  
Z inicjatywy towarzystwa utworzono Mu-
zeum Tadeusza Kościuszki, które w maciejo-
wickim ratuszu funkcjonuje do chwili obec-
nej. Tradycje kościuszkowskie kontynuuje  
i rozwija działająca prężnie pod przewodnic-
twem dr. Leszka Marka Krześniaka Polska 
Fundacja Kościuszkowska, która została 
ustanowiona przez Towarzystwo Miłośników 
Maciejowic.
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Następne powstanie, zwane listopadowym, 
miało podobny charakter do insurekcji, lecz 
było ostatnim, w którym starły się regularne 
armie: polska i zaborcza. Powiat garwoliń-
ski stał się zapleczem i obszarem wyjścia do 
pierwszej – jednocześnie pierwszej zwycię-
skiej – bitwy tego powstania. 

Wydarzenie miało miejsce w czasie istnie-
nia Królestwa Polskiego, kiedy okresowo od-
bywał się pobór do wojska. Miał on charakter 
branki, tzn. wskazywania rekrutów przez po-
wiatowe delegacje poborowe i odstawiania ich 
przez gminy. Służba wojskowa trwała wówczas 
10 lat. Unikający powołania do wojska mogli 
przedstawić zastępców, jednak ci, którzy zde-
cydowali się na odbycie służby, po jej ukończe-
niu mieli możliwość znacznego podwyższenia 
statusu społecznego. W wojsku mogli nauczyć 
się pisać i czytać, ponadto obowiązkowo uczy-
li się jakiegoś zawodu, ułatwiającego im start 
w życiu cywilnym. Wielu przedłużało okres 
służby, aby w ten sposób nabyć prawo do eme-
rytury i uprawnienia do piastowania posad  
w administracji, szkolnictwie, leśnictwie, 
służbie pocztowej i urzędach celnych.

Po wybuchu powstania listopadowego, już  
3 grudnia 1830 r. Rada Administracyjna po-
wołała do wojska podoficerów i żołnierzy, któ-
rzy odbyli już służbę. Rekruci z pow. garwoliń-
skiego trafili głównie do Pułku Grenadierów 
Gwardii w Warszawie. Poza ludźmi ściągano 
do służby konie w formie przymusowej dosta-
wy jednego zwierzęcia z każdych stu dymów 
na podstawie rozkazu dyktatora powstania, 
gen. Józefa Chłopickiego. Sposób poboru koni 
zaproponował gen. Józef Dwernicki, uważany 
wówczas za jednego z najlepszych kawalerzy-
stów w wojsku polskim. W niektórych źró-
dłach podaje się, że urodził się w Cyganówce  
w pow. garwolińskim.

Wódz naczelny armii Królestwa Polskie-
go gen. dyw. ks. Michał Radziwiłł mianował  
7 lutego 1831 r. gen. Józefa Dwernickiego do-
wódcą korpusu złożonego z 6 tys. ludzi. Jego 
zadaniem było działanie w woj. lubelskim 
przeciw wojskom gen. Fiodora Geismara  
oraz utrzymywanie łączności z gen. Francisz-
kiem Żymirskim, osłaniającym swym korpu-
sem Warszawę od strony Liwa, Siedlec i Lubli-

na. W razie zagrożenia stolicy Dwernicki miał 
przejść pod jego rozkazy.

Rosjanie w sile 115 tys. ludzi przekroczyli 
granicę Królestwa Polskiego i Rosji na całej jej 
długości w sile 11 kolumn 5 i 6 lutego 1831 r. 
Na lewym skrzydle maszerował dwudywizyj-
ny V Rezerwowy Korpus Jazdy gen. Cypriana 
Gwalberta Kreutza (9167 ludzi). Przeszedł gra-
nicę 5 lutego w dwóch kolumnach. Pierwszą 
dowodził gen. Fiodor Geismar, zwycięzca gło-
śnej bitwy pod Bojelesti (24 września 1828 r.) 
w wojnie z Turcją, który wkrótce miał się 
zmierzyć z gen. Józefem Dwernickim. Ko-
lumna gen. Geismara zamierzała wyjść na 
skrzydło wojsk polskich, które w okolicach 
Kałuszyna osłaniały Warszawę i prowadziły 
obserwację starego Traktu Warszawskiego, 
Szosy Brzeskiej oraz dróg z Lubelszczyzny. 
Zachodziła obawa, że Rosjanie wyjdą na tyły 
wojsk polskich. Tej właśnie groźbie miał zapo-
biec korpus gen. Dwernickiego.

Ułani i krakusi gen. Dwernickiego zajęli  
11 lutego 1831 r. Łaskarzew, Dąbrowę, Izdeb-
no, Rowy, Rębków i Garwolin. Wysłane pa-
trole rozpoznały pozycje oddziałów gen. Geis- 
mara. Tego samego dnia do Rębkowa dotarły 
pozostałe dywizjony pułków strzelców kon-
nych, bataliony pułków piechoty oraz bateria 
artylerii. Następnego dnia gen. Dwernicki 
postanowił skoncentrować swój korpus, po-
dejść Rosjan bocznymi drogami i uderzyć na 
ich obozy. By osiągnąć ten cel, ułani i krakusi 
zajęli Górzno, Goniwilk, Ryczyska, Miastków, 
Zwolę, Żelechów, Kębłów, Zadybie i Kłoczew. 
Natomiast w drugim rzucie piechota, strzelcy 
konni i artyleria dotarli do Chotyni. Po odby-
tych ćwiczeniach wojsko wyruszyło w dalszy 
marsz i dołączyło do dywizjonów pierwszego 
rzutu w Filipówce.

Wysłany 13 lutego z Miastkowa polski pa-
trol natknął się w Toczyskach (pow. łukowski) 
na kozaków i niepotrzebnie wdał się w po-
tyczkę, gdyż wzięty do niewoli krakus udzielił 
Rosjanom informacji o sile i zamiarach gen. 
Dwernickiego. Tego samego dnia wieczorem 
do polskich pozycji dotarli dwaj księża z Łuko-
wa, którzy znali pozycje przeciwnika.

Generał Geismar zbyt pewnie czuł się przed 
czekającą go bitwą z Polakami. Tymczasem 
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gen. Dwernicki wyruszył przeciw Rosjanom  
z Filipówki 14 lutego o godz. 2.00 w nocy. 
Mimo świadomości przewagi przeciwnika 
zdecydował się na atak. Tego samego dnia 
odniósł zwycięstwo w bitwie pod Stoczkiem 
(pow. łukowski). Rosyjski dowódca był wśród 
niedobitków, którzy dotarli (właściwie uciekli) 
po bitwie aż do Siedlec. 

Po południu w dniu zwycięskiej bitwy kor-
pus gen. Dwernickiego ruszył na zachód i za-
trzymał się na nocleg w Parysowie. Dopiero 
następnego dnia żołnierze otrzymali żywność, 
a konie furaż. W tym mieście polski korpus 
powiększył się o trzy oddziały regularnego woj-
ska i uzbrojonych ochotników z Towarzystwa 
Patriotycznego. Nie mając w pobliżu wrogich 
oddziałów, żołnierze odpoczywali w Parysowie 
cały dzień. 16 lutego dotarli do Osiecka, gdzie 
gen. Dwernicki otrzymał rozkaz przejścia na 
lewy brzeg Wisły.

Po bitwie pod Stoczkiem Józef Dwernicki 
został awansowany do stopnia generała dy-
wizji, a pierwsze wygrane starcie z wojskami 
rosyjskimi zostało uznane za dobrą wróżbę na 
przyszłość w rozpoczętej wojnie z Rosją.

Pow. garwoliński zaznaczył się w znacznie 
większym stopniu w powstaniu styczniowym. 
Dotyczyło to nie tylko walki, ale także wcześ-
niejszych przygotowań zrywu zbrojnego. Jeden 
z ośrodków myśli niepodległościowej powstał 
w Maciejowicach.

Otóż ks. Seweryn Paszkowski w 1850 r. 
został proboszczem w Wargocinie. Wcześ-
niej przez trzy lata był wikariuszem w Sa-
mogoszczy, a 25 listopada 1851 r., w wieku 
30 lat, objął funkcję proboszcza Maciejowic. 
Później, 13 listopada 1862 r. zorganizował  
w Kłoczewie (obecnie sąsiedni pow. rycki) 
zjazd księży diecezji podlaskiej popierają-
cych myśl o powstaniu. Był to drugi taki zjazd  
w kraju, po podobnym wrześniowym spo-
tkaniu księży diecezji kieleckiej na Świętym 
Krzyżu. W przeprowadzonym głosowaniu du-
chowieństwo opowiedziało się za przyjęciem 
zwierzchnictwa „czerwonych” z Komitetu 
Centralnego, a ks. Seweryna Paszkowskiego 
wybrano na męża zaufania duchowieństwa 
diecezji podlaskiej. Tym samym proboszcz 
Maciejowic stał się jedną z centralnych po-

staci w czasie przygotowań do wybuchu po-
wstania. Do nadania kłoczewskim obradom 
bardziej radykalnego tonu przyczynił się praw-
dopodobnie ks. Adam Słotwiński, późniejszy 
naczelnik cywilny pow. łukowskiego. W krę-
gach duchowieństwa uważany był za zapalo-
nego czerwieńca. 

W końcu listopada tego samego roku pod-
czas spotkania powstańczego Komitetu Wo-
jewódzkiego w Ciechominie (woj. lubelskie) 
maciejowickiego proboszcza wprowadzono  
w skład tego gremium w miejsce ks. Sta-
nisława Brzóski. Podjęto również decyzję  
o utworzeniu w Maciejowicach oddziału po-
wstańczego. Zagrożony aresztowaniem ks. 
Adam Słotwiński musiał w grudniu 1862 r. 
wyemigrować za granicę. Na początku stycz-
nia kolejnego roku naczelnikiem cywilnym 
pow. łukowskiego mianowano w jego miejsce 
ks. Seweryna Paszkowskiego. Jednak ten, za-
jęty organizowaniem oddziału powstańczego, 
krótko pełnił tę funkcję. Zdał ją ks. Leonowi 
Korolcowi ze Zwoli (woj. lubelskie).

Komitet Wojewódzki „czerwonych” zapla-
nował utworzyć dwa oddziały powstańcze:  
w Maciejowicach i Żelechowie. W Żelecho-
wie aktywnie uczestniczył w przygotowa-
niach do powstania syn miejscowego lekarza 
Józef Suliński ps. „Jastrzębiec”. Czwartego 
dnia powstania, 26 stycznia 1863 r., przybył 
do Maciejowic naczelnik cywilny i wojskowy 
woj. podlaskiego płk Walenty Lewandowski. 
Oddziały powstańcze w Maciejowicach i Żele-
chowie miały być użyte w walce w drugiej fazie 
powstania, po zdobyciu przez powstańców Łu-
kowa i Siedlec.

Na terenie objętym planami działania obu 
oddziałów stacjonowały rosyjski 3 Batalion Sa-
perów w sile ok. tysiąca ludzi oraz dwie sotnie 
24 Pułku Kozaków Dońskich. W Łaskarzewie 
stacjonowały 1 i 3 Kompania Saperów, nato-
miast sztab batalionu oraz 2 i 4 kompania –  
w Żelechowie. Kozacy prawdopodobnie zajęli 
kwatery w obu tych miejscowościach. Po wy-
buchu powstania siły rosyjskie przeniesiono 
do Garwolina, pozostawiono tylko 1 Kompa-
nię Saperów w Łaskarzewie.

Gustaw Zakrzewski 25 stycznia 1863 r. ob-
jął komendę nad oddziałem w Żelechowie. 
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Na czele 400 powstańców wyruszył na Gar-
wolin. Spod Aleksandrówki pod Garwolinem 
został zawrócony do Żelechowa przez oddział  
200 kozaków, po czym tylko z oddziałem jazdy 
odszedł w lasy łukowskie. Natomiast oddział 
powstańczy w Maciejowicach wziął pod swą 
komendę płk Walenty Lewandowski. Na jego 
czele dokonał nieudanego ataku 28 stycznia 
na Łaskarzew.

W powiecie pojawił się później oddział Ru-
dolfa Różańskiego, który w lutym rozrósł się 
do stanu 800 ludzi. Do jego zlikwidowania 
wysłano z Garwolina dwie kompanie sape-
rów i 50 kozaków. Doszło do walki w rejonie 
lasów gułowskich (pow. łukowski). Po stracie 
kilkunastu zabitych i podporządkowaniu się 
innym dowódcom oddział do powiatu już nie 
powrócił.

Działania oddziałów powstańczych nasili-
ły się dopiero w połowie marca. Od wschodu 
przybył prawdopodobnie 16 marca na kilku-
dniowy popas oddział płk. Lewandowskiego. 
Walczył po drodze niemal codziennie, tracąc 
zabitych, jednak wychodził obronną ręką jako 
całość. W jego pobliżu przemieszczał się kon-
ny oddział Gustawa Wyssogoty Zakrzewskie-
go, który rozrósł się do stanu 300 osób. Nie brał 
udziału w walkach atakowanego przez Rosjan 

Walentego Lewandowskiego. Stoczył potyczkę 
pod Garwolinem 22 marca.

W tym samym czasie nadeszło z północy 
zgrupowanie połączonych oddziałów ppłk. Jó-
zefa Jankowskiego „Szydłowskiego”, mjr. Ada-
ma Zielińskiego i Jana Matlińskiego „Janko 
Sokoła” w sile ok. 400 ludzi. W lasach między 
Natolinem i Łucznicą zgrupowanie to stoczyło 
18 marca 1863 r. ostatnią bitwę z Rosjanami 
w takim składzie. Na polu walki znalezio-
no 46 ciał poległych powstańców. Złożono je 
we wspólnej mogile przy drodze prowadzącej  
z Natolina do Łucznicy. Przyczyną klęski były 
przewaga liczebna przeciwnika oraz brak amu-
nicji w oddziałach powstańczych. Mogła też 
zaważyć zdrada jednego z okolicznych miesz-
kańców.

Nadejście wspomnianego ugrupowania za-
pewniło dłuższy odpoczynek pozostającym  
w Żelechowie powstańcom płk. Lewandow-
skiego. Rosjanie dopiero 20 marca 1863 r. 
wysłali przeciw nim połowę swych sił z Gar-
wolina przez Górzno. Walenty Lewandowski 
opuścił miasto i szedł na Miastków. W tym 
samym czasie Gustaw Wyssogota Zakrzewski 
wyszedł na Szosę Lubelską, gdzie przejął dy-
liżans z przesyłkami rosyjskich władz rządo-
wych i skierował się na północ, do Garwolina.

W tej sytuacji Rosjanie znaleźli się między 
dwoma oddziałami powstańczymi, dorównu-
jącymi im liczebnie. Dowódcy polskich „bun-
towników” jednak nie wykorzystali sprzyjają-
cego momentu. Gustaw Wyssogota Zakrzew-
ski zadowolił się wybiciem 22 marca pięcio-
osobowej czaty na podejściu do Garwolina,  
24 marca zlikwidował patrol kozaków napra-
wiający linię telegraficzną pod Kobylą Wolą, 
po czym odszedł na wschód. Natomiast od-
dział Walentego Lewandowskiego opuścił te-
ren pow. garwolińskiego i jego los dopełnił się 
w bitwie pod Różą 24 marca (pow. łukowski).

Około 18 kwietnia ponownie pojawił się 
oddział Józefa Jankowskiego. Szedł z Gończyc 
przez Podzamcze i lasami na Skurczę. Koło tej 
wsi przeprawił się przez Wisłę i odszedł z pow. 
garwolińskiego.

W okolicach 10 czerwca przeszedł Wisłę  
i stanął w Podzamczu oddział Żandarmerii 
Narodowej Zdzisława Łaskiego, zapewniający 
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przestrzeganie postanowień władz powstań-
czych. Jego obecność była zapowiedzią nadej-
ścia oddziału Marcina Borelowskiego „Lelewe-
la”. Ten przygotował zasadzkę na Szosie Lu-
belskiej koło Korytnicy i Trojanowa na trans-
port znacznej sumy pieniędzy, jaką Rosjanie 
wieźli z Dęblina do Warszawy. Eskorta okazała 
się liczniejsza, niż przypuszczano, a zasadzkę 
wykryto z powodu przedwcześnie oddanego 
strzału. W tym miejscu 10 czerwca zginęło  
27 powstańców, 20 zostało rannych, a 3 dosta-
ło się do niewoli. Oddział „Lelewela” spędził 
noc w Żelechowie i rankiem opuścił miasto. 
Pozostawieni żandarmi Zdzisława Łaskiego 
zostali zaatakowani przez 48 kozaków i dwie 
kompanie piechoty. Powstańcy bez strat dołą-
czyli do Marcina Borelowskiego, którego od-
dział podzielił los Walentego Lewandowskiego 
23 czerwca pod Różą.

Następnie walki toczyły się w rejonach są-
siednich. Dopiero 25 sierpnia przybył zza 
Wisły oddział Ludwika Żychlińskiego w sile  
ok. 1650 ludzi, który stoczył pod Żelazną bi-
twę z liczącymi ok. 1600 żołnierzy siłami ro-
syjskimi i z większością swych sił powrócił 
za Wisłę. Była to druga pod względem liczby 
zaangażowanych w walkę żołnierzy i powstań-
ców bitwa 1863 r. na terenie woj. podlaskiego.

Zaczęło się od tego, że płk Ludwik Żychliń-
ski 25 sierpnia 1863 r. wyruszył ze swymi si-
łami z Dąbrówki w kierunku Parysowa w pow. 
garwolińskim, gdzie spodziewał się spotkać 
inny oddział partyzancki. Miał nadzieję na 
zaopatrzenie się w amunicję. Ścigany przez 
wojsko rosyjskie wysłane z Garwolina, obrał 
kierunek na południe w kierunku Parysowa 
(w jego wspomnieniach Parysewa), gdzie za-
mierzał także obiadować. Dzień był gorący,  
a marsz uciążliwy.

Podczas przekraczania Szosy Lubelskiej na-
przeciw wsi Żelazna powstańcy zorientowa-
li się, że są ścigani przez kozaków. Dowódca 
wysłał podjazd 35 jeźdźców, aby przekonać się 
o sile nieprzyjaciela. Przekonawszy się, że są 
znaczne i zagrażają prawemu skrzydłu, roz-
kazał taborom z plutonem jeźdźców wycofa-
nie się przez las ku Wiśle. Następnie piecho-
tę i resztę oddziału ustawił w linii obronnej, 
skrzydłami opierając się o las. Odparł pierwszy 

atak dwóch sotni kozaków. W obliczu zagroże-
nia szarżą kawalerii nieprzyjaciela od strony 
Wisły, postanowił uderzyć w centrum wojsk 
rosyjskich konnicą i za nią posłać kosynierów. 
Atak się nie powiódł mimo przykładu dowód-
cy, osobiście prowadzącego do walki kosynie-
rów i później konnicę. 

Ranny płk. Żychliński spadł z konia na 
ziemię i został otoczony przez jeźdźców. Ten 
widok wywołał obawę, że dowódca zginął. Na-
tarcie załamało się w niewielkiej odległości od 
atakowanej linii nieprzyjaciela. Zatrzymała 
się kompania żuawów śmierci, a kosynierzy 
powtórnie wycofywali się w kierunku lasu. 
Dowódca ranny w pierś i z przestrzeloną ręką 
ostatkiem sił, poza linią strzelców i żuawów 
zarządził uporządkowany odwrót powstańców 
w kierunku powiatu łukowskiego. Już nie-
przytomny, został przeniesiony do pobliskiego 
dworu w celu opatrzenia ran.

Jednym z pierwszych, którzy pośpieszy-
li z pomocą rannemu płk. Żychlińskiemu, 
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był kpt. Władysław Folkierski (1841–1904), 
przyszły znany uczony i inżynier pracujący od 
1873 r. w Peru. Budował w tym państwie m.in. 
linie kolejowe i sieć telegraficzną. W bitwie 
pod Żelazną w oddziale płk. Żychlińskiego 
walczył 16-letni Aleksander Głowacki (póź-
niejszy pisarz Bolesław Prus). Koledzy z partii 
nadali mu przydomek „Filozof”. Po bitwie udał 
się z oddziałem przez Dębe i Wielgolas w kie-
runku Siedlec. Tam 1 września w bitwie pod 
wsią Białki dostał się do niewoli rosyjskiej.

Na początku października pojawił się koło 
Garwolina oddział mjr. Ludwika Bardeta,  
z pochodzenia Szwajcara, który w czerwcu wal-
czył pod dowództwem „Lelewela” i spod Róży 
wyprowadził grupę powstańców. Z nimi dołą-
czył do Karola Krysińskiego. Pod Garwolinem 
szukał zaopatrzenia, pieniędzy i ochotników. 
Został dopadnięty 6 października w folwarku 
Przyłęk k. Sobolewa przez Rosjan, tropiących 
go od Radzynia Podlaskiego. Podczas potyczki 
zginęło 13 powstańców, a 11 zostało rannych. 
Ludwik Bardet wycofał się w kierunku Choty-
ni i próbował rozdzielić oddział na mniejsze 
grupy. Został ponownie zaatakowany koło fol-
warku Śliz (obecnie wieś Kacprówek). Poległo 
tutaj 40 powstańców, a liczba rannych nie jest 
znana. Resztki oddziału dotarły do rzeczki 
Promnik i oddaliły się od ścigających. 

Jedenaście dni po potyczce pod Przyłękiem 
pojawił się w okolicy stuosobowy oddział pod 
nieznanym dotąd przywództwem. Opróż-
nił kasę gminną w Żabiance k. Trojanowa,  
a następnie został zaatakowany przez Rosjan  
z Garwolina, którzy zabili dwóch i ranili pię-
ciu powstańców.

Po bitwie 8 listopada pod Krzywdą (pow. łu-
kowski) w okolice powrócił oddział Józefa Jan-
kowskiego. Ścigany był przez oddział Rosjan  
z garnizonu radzyńskiego tylko do Żelecho-
wa, będącego w strefie operacyjnej garnizonu 
garwolińskiego. Józef Jankowski ze względu na 
stan zdrowia przekazał dowodzenie 24-letnie-
mu mjr. Józefowi Lenieckiemu, zawodowemu 
oficerowi walczącemu wcześniej na Kielec-
czyźnie. Nie wszyscy uznali jego dowódz-
two. Z tego powodu nie rozstrzygnięto bitwy  
z dwukrotnie mniejszym oddziałem rosyj-
skim 10 listopada koło majątku Uścieniec. 

W decydującym momencie okazało się, że 
kawaleria odeszła w las i po kilkugodzinnej 
strzelaninie, przed wieczorem, Józef Leniecki 
podążył z piechotą w ślad za swą jazdą. Skiero-
wał się na Łaskarzew i następnie w lasy macie-
jowickie. Stanął prawdopodobnie w uroczysku 
Czerwony Krzyż, a rannych odesłał do szpitala 
w Maciejowicach. Później wyruszył w kierun-
ku Życzyna i odszedł na wschód.

O następnej niezidentyfikowanej jednost-
ce powstańczej dowiadujemy się z informacji 
o jej rozbiciu pod Żelechowem 20 listopada. 
Był to już czas wchodzenia powstania w fazę 
schyłkową. Już coraz trudniej ustalić kierunki 
przemarszów niewielkich oddziałów.

W Oziemkówce stanęły 1 stycznia 1864 r. 
połączone oddziały Żandarmerii Narodowej 
Adama Bertrama i kpt. Pawła Landowskie-
go. W sumie liczyły 75 ludzi. Zostały zaata-
kowane przez sotnię kozaków, ścigającą ich 
aż do Parysowa. Poległo wielu powstańców. 
Adiutant Pawła Landowskiego, który dostał 
się do niewoli pod Parysowem, wkrótce zbiegł. 
Ujęty ponownie, został zesłany na Sybir. 

W styczniu 1864 r. oddział Józefa Jankow-
skiego pojawił się po raz ostatni w okolicach 
Maciejowic. Nocą, tuż przed świtem, zatrzy-
mał się na krótko w Ksawerynowie. Powstań-
cy nie zsiedli z koni, posiłek spożyli, siedząc 
w kulbakach. Około południa pojawił się 
rosyjski pościg. Chłopów bito, chcąc wymu-
sić informację, w którym kierunku odeszli 
powstańcy. Bez skutku. Wieś została splą-
drowana, dwór oszczędzono, lecz urządzono  
w nim przyjęcie dla oficerów. Przed przybyciem 
Rosjan chłopi przepędzili drogą stado owiec i 
krów, aby zatrzeć ślady koni powstańców. Józef 
Jankowski zdołał bezpiecznie dotrzeć do war-
szawskich lasów – gdzie niemal rok wcześniej 
rozpoczął swą powstańczą działalność. Nie-
wiele później, 21 stycznia, został aresztowany 
przez Rosjan i stracony na stokach Cytadeli  
12 lutego 1864 r.

W końcowej fazie powstania odbywały się 
sporadycznie drobne potyczki. W okolicach 
Garwolina 14 lutego Rosjanie zaatakowali 
niewielki oddział Malinowskiego. W mar-
cu w potyczce pod Molendami dostał się do 
niewoli m.in. Andrzej Daszkiewicz, 19-letni 
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mieszkaniec Żelechowa. W czasie świąt wiel-
kanocnych 1864 r. oddział powstańczy był 
widziany na nabożeństwie w kościele w Sa-
mogoszczy. Za ostatnie wydarzenie powiązane  
z powstaniem styczniowym w powiecie uzna-
je się prawdopodobną powstańczą potyczkę  
21 maja 1864 r. gdzieś pod Garwolinem. 
Mieszkańcy tego miasta widzieli przywiezio-
nych furami rannych Rosjan.

W ramach represji popowstaniowych  
28 stycznia 1864 r. dostał się do niewoli  
ks. Leonard Szymański, proboszcz parafii Goń-
czyce i kapelan (8 miesięcy) oddziału Józefa 
Jankowskiego; zmarł w 1880 r. w Kirsanowie  
z guberni tambowskiej. Proboszcz parafii Wil-
ga ks. Adam Dziewulski został aresztowany 
dzień później i skazany na osiedlenie pod Ar-
changielskiem. Natomiast czynem o charak-
terze odpowiedzialności zbiorowej było ode-
branie praw miejskich Łaskarzewowi, Macie-
jowicom, Parysowowi i będącym obecnie poza 
powiatem: Osieckowi i Stężycy.

Ciekawostką jest powstańcza formacja żu-
awów śmierci walcząca m.in. w Puszczy Ko-

zienickiej i w pow. garwolińskim w bitwie pod 
Żelazną. Stanowili oni elitarne oddziały jed-
nolicie umundurowane i uzbrojone. Pierwszy 
został sformowany w lutym 1863 r. w Ojcowie 
przez francuskiego oficera Franciszka Rochen-
brune’a. Nazwa wynikała ze składanej przy-
sięgi, że nigdy się nie poddadzą ani nie cofną, 
mogą tylko zwyciężyć lub zginąć. Do żuawów 
zaliczony został także uczestnik bitwy pod Że-
laznąAntoni Józef Turkietty, który urodził się 
w 1805 r. w Miastkowie Kościelnym (pow. gar-
woliński). W stopniu majora dowodził pewien 
czas oddziałem „dzieci warszawskich”. 

W powiecie jest więcej miejsc związanych 
z tradycją powstania styczniowego. Jednym  
z przykładów jest wzgórze w lesie koło wsi 
Lewików. To tu prawdopodobnie pochowa-
no trzech powstańców powieszonych przez 
kozaków. Po wojnie znaleziono trzy czaszki 
podczas kopania piasku przy krzyżu. Miej-
sce znajduje się przy drodze pożarowej nr  
32 i zwane jest pierwsza góra w lesie za Kisie-
lem. Przy tej samej leśnej drodze jest mogiła 
żołnierza Wojska Polskiego z września 1939 r.
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Obecność Żydów na obszarze pow. garwo-
lińskiego stwierdzono już w XVIII w., 

a osadnictwo nasiliło się w XIX w. Tak jak  
w całej Polsce zajmowali się głównie handlem, 
rzemiosłem i wyszynkiem.

Region wyróżnia się wyjątkowym dawniej 
zagęszczeniem hut, zwłaszcza szkła. Jednak 
w tej dziedzinie gospodarki nie stwierdzono 
udziału przedstawicieli społeczności żydow-
skiej. Wyraźnie natomiast widać grupę przed-
siębiorców handlujących mąką. Wykształce-
niu się tej specjalności sprzyjało sąsiedztwo 
Warszawy i rozwinięcie się dużych miast  
w okolicy. W podrozdziale Żelechów opisa-
no działalność tzw. mączarzy, zaopatrujących  
w produkty mączne stolicę. Druga grupa, 
działająca na lokalną skalę, powstała w połu-
dniowej części powiatu. By zarobić na utrzy-

manie rodzin, pokonywali mniejsze odległości 
niż żelechowscy mączarze. Skupowali zboże 
w nadwiślańskich miejscowościach: Pawło-
wicach, Maciejowicach i Paprotni, mełli za-
kupioną pszenicę głównie w jednym z dwóch 
wodnych młynów rodziny Paców na Okrzejce 
w Woli Życkiej i sprzedawali mąkę w mniej-
szych miastach: Otwocku, Garwolinie czy Ła-
skarzewie. Przedsiębiorcy żelechowscy zapew-
ne zarabiali większe sumy, gdyż sprowadzali 
zboże z rejonów nadbużańskich.

W dwudziestoleciu międzywojennym Żydzi 
stanowili nieodłączny element małomiastecz-
kowego krajobrazu. W wielu miejscowościach 
powiatu charakter ten jest jeszcze rozpozna-
walny w dawnej drewnianej zabudowie. Histo-
ria Żydów w powiecie zakończyła się w czasie 
II wojny światowej, w realizowanym przez 

Zaginiony świat mazowieckich Żydów
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Niemców planie ich zagłady. Operacja Rein-
hardt miała na celu „ostateczne rozwiązanie” 
kwestii żydowskiej w Generalnym Guberna-
torstwie. Niemcy niszczyli obiekty architekto-
niczne i nekropolie, a ludzi wysłali do obozu 
zagłady w Treblince. Obecnie na terenie Mu-
zeum Walki i Męczeństwa w Treblince na gła-
zach – symbolicznych macewach – upamięt-
nione są ofiary z kilku miejscowości powiatu.

Nie do końca udała się niemiecka koncep-
cja ostatecznej likwidacji Żydów w powie-
cie i śladów ich kultury oraz religii. W dużej 
mierze stało się tak dzięki wydatnej pomocy 
mieszkańców wyznania katolickiego, o czym 
mówią poniższe przykłady ilustrujące okrutne 
i straszne lata okupacji. Były to czasy, gdy za 
pomoc udzielaną Żydom Niemcy karali Pola-
ków śmiercią.

Pochodząca z Żelechowa 19-letnia Hali-
na Gedanken cudem uniknęła wywiezienia  
z getta do obozu zagłady w Treblince, gdyż 
zachorowała na tyfus. Znalazła schronienie  
u przyjaciół rodziców – Marianny i Aleksan-
dra Kruków we wsi Goniwilk. U nich wyzdro-
wiała, ale zaraziła jednego z członków sied-
mioosobowej rodziny, Stefana, który zmarł.  
W maju 1943 r. przeniosła się do rodziny La-
sotów, którzy wyrobili dla niej kennkartę na 
nazwisko Marianna Kowalczyk i zatrudnili ją 
u siebie w charakterze pomocy domowej.

Siostry Lea i Luba Berliner uciekły z żydowskie-
go obozu pracy w czasie selekcji więźniów. Zna-
lazły schronienie na plebanii w Wildze u ks. Sta-
nisława Szczepańskiego. Jego siostra, Marianna 
Różańska, przygotowała uciekinierkom schro-
nienie i zdobyła dla nich fałszywe dokumenty. 
Dzięki nim mogły wyjechać na przymusowe ro-
boty do Rzeszy. Po wojnie jedna z sióstr pozostała 
w Niemczech, druga wyjechała do Izraela. 

Bolesław Obrębski wspomagał w Garwoli-
nie swych sąsiadów, żydowską rodzinę Klep-
fisz, aż do ich wyjazdu do Australii po wojnie.

Helena i Szymon Całkowie ukrywali na 
swoim polu w Parysowie dwie Żydówki oraz 
Józefa Czarnego, również pochodzenia żydow-
skiego, który uciekł 2 sierpnia 1943 r. z obozu 
zagłady w Treblince. Cała trójka przeżyła woj-
nę, po czym wyemigrowała do Izraela.

W czasie likwidacji getta w Parysowie ucie-
kło 15 Żydów, których ukryła w lesie Irena 

Jankiewicz. Dostarczała im żywność kilka 
razy w tygodniu. Po wojnie wyszła za jednego  
z ukrywających się, Arona Landaua, i wyje-
chała z nim do Izraela. 

Pomoc udzielana Żydom niejednokrotnie 
kończyła się tragicznie. Stanisław Korycki  
z Woli Łaskarzewskiej został aresztowany  
w 1943 r. i osadzony w obozie koncentracyj-
nym za ukrywanie osób narodowości żydow-
skiej oraz dostarczanie im żywności.

Rolnik Jan Celej z Kotłówki został zastrze-
lony 12 marca 1944 r. wraz ze Stefanem Kap-
czyńskim za przechowanie Terki Holtzhand- 
ler. Ją także zastrzelono. Egzekucja odbyła się 
na łące we wsi.

W Dąbrowie Niemcy zamordowali 9 grud-
nia 1942 r. pięcioro członków rodziny Procz-
ków, którzy pochowani są na cmentarzu para-
fialnym w Łaskarzewie. Zginęli za ukrywanie 
dwóch Żydów (szewców z Łaskarzewa), którzy 
także zginęli podczas ucieczki.

Stanisław Murawski został zastrzelony  
w Łaskarzewie 22 grudnia 1943 r. za ukrywa-
nie dziesięciu Żydów, którym udało się zbiec.

Za pomoc udzielaną Żydom w czasie II woj-
ny światowej Instytut Bohaterów i Męczenni-
ków Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował 
dziewięć osób z pow. garwolińskiego meda-
lem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” 
(dane z 2011 r.): jedną osobę z Garwolina, trzy  
z Parysowa, dwie z Podwierzbia, dwie z Unina  
i jedną z Wilgi.

Jeszcze nie wszystkie miejsca kaźni społecz-
ności żydowskiej są powszechnie znane i upa-
miętnione. Takim przykładem jest brzezina 
rosnąca przy szutrowej drodze prowadzącej ze 
wsi Zygmunty do Chotyni. Niemcy w czasie 
wojny zorganizowali obławę w Zygmuntach  
i zastrzelili Żydów w tej brzezinie. Ocalał Zyg-
munt Srul Warszawer z Łaskarzewa. Przez  
26 miesięcy ukrywał się w okolicach Łaska-
rzewa, Sobolewa i Wilgi. Planowane są także 
nowe upamiętnienia tragedii społeczności ży-
dowskiej w okresie II wojny światowej. Będą 
– jak już istniejące – przypomnieniem o istnie-
niu grupy o odrębnej kulturze, tradycji i religii, 
która zamieszkiwała na terenie powiatu.

Potwierdzają się informacje zawarte w publi-
kacjach, obecne w tradycji ustnej i wspomnie-
niach. Ujście Wilgi zostało uregulowane w 
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latach 1940–1942 na skutek decyzji niemiec-
kich władz Generalnego Gubernatorstwa. Ro-
boty ziemne w ramach prac melioracyjnych 
wykonali Żydzi z getta warszawskiego i oko-
licznych miejscowości. Pisała o tym w swym 
pamiętniku pod datą 1 października 1942 r. 
Eugenia Kowalska.

Dziś z Sobolewa Niemcy wywożą Żydów. 
Wczoraj po południu na placu przed naszym 
domem zgromadzili młodych Żydów, policzy-
li ich i zabrali na roboty do Wilgi. Przed odjaz-
dem kilku z nich weszło do naszego sklepu po 
papierosy.

Widziałam łzy w ich oczach, a ręce to tak 
im się trzęsły, że nie mogli wydostać z kiesze-
ni pieniędzy. Młodych Żydów odprowadzały 
rodziny i wszyscy płakali.

Gdy ich policzyli, ustawili w szeregi i zapro-
wadzili na żandarmerię. Tam odebrali każde-
mu to, co miał przy sobie. Podobno zebrali pół 
worka pieniędzy i złota. Po kilku dniach całe 
getto żydowskie Niemcy otoczyli, ale część  
z nich uciekła. Chodzili po wsiach i sprzeda-
wali różne rzeczy za pół darmo.

Ostatnio dużo Żydów gestapowcy zabili. 
Miejscem kaźni były „glinianki”, czyli plac za 
szkołą. 

Żydzi w getcie sobolewskim byli stłoczeni 
w 3-ch uliczkach, w kilkudziesięciu drew-
nianych domkach. Dużo biedaków spało na 
drewnianych piętrowych pryczach, albo na 
podłodze na słomie. W wielu rodzinach pa-
nował głód i szerzyły się choroby, więc dużo  
z nich w tym czasie zmarło. Nie wolno im 
było oddalać się spoza wyznaczonego terenu. 
Dostawcą żywności był dziedzic z Godzisza  
p. Olszewski [Aleksander Olszewski był za-
rządcą folwarku – przyp. aut.], który za wszyst-
ko kazał sobie płacić złotem. Z władzami 
miasta i żandarmami Żydzi kontaktowali się 
za pomocą „Judenratu”, czyli kilku swoich 
przedstawicieli.

W getcie mieszkali Żydzi nie tylko z So-
bolewa, ale i okolic. Podobno było ich około 
2 tysięcy. Gdy getto opustoszało, nasi biedni 
mieszkańcy chodzili po opuszczonych do-
mach i nieśli do siebie pozostawioną pościel, 
garnki, bieliznę, szkło, porcelanę, a nawet 
drobne meble.

Po odjeździe naszych Żydów, przywiezio-
no Żydów z Żelechowa i okolic. Mówiono, 
że było ich 14 tysięcy. Na wozach przyjechały 
kobiety, dzieci i chorzy z różnymi paczkami, 
a najczęściej z pierzynami. Zdrowi Żydzi szli 
pieszo z Żelechowa, prowadzeni przez poli-
cję i żandarmów. W czasie tego marszu kto 
nie nadążał za szeregiem, Niemcy zabijali na 
miejscu, a ciała ich kazali wrzucać do przy-
drożnych rowów. Cała trasa usłana była tru-
pami. Gdy doszli do stacji kolejowej w Sobole-
wie, poustawiano ich wzdłuż toru, a Polakom 
nie wolno było zbliżać się do nich. Znaleźli się 
jednak odważni, którzy sprzedawali papiero-
sy. Za 100 sztuk papierosów brali 250 zł. Przez 
cały dzień Żydzi szli i jechali do Sobolewa. 
Gdy nadszedł pociąg towarowy, musieli wsia-
dać, a Niemcy upychali ich jak świnie, toteż 
odjeżdżali strasznie stłoczeni. Przykro było 
patrzeć, jak nieludzko się z nimi obchodzili.

Władze okupacyjne nakazały tworzenie gett 
w pobliżu szlaków kolejowych. Przygotowy-
wano się do wywiezienia wszystkich do obo-
zu zagłady w Treblince. Stąd powyższy opis 
przybycia Żydów z Żelechowa do Sobolewa. 
Żydów z Maciejowic, ok. 750 osób, wysiedlo-
no do Łaskarzewa, także z powodu bliskości 
torów kolejowych.

W Maciejowicach Żydzi zamieszkiwali 
głównie dzielnicę zwaną Piaski. Jest to obec-
nie teren po obu stronach ul. Lubelskiej, od 
mostku na Okrzejce w kierunku wsi Ucha-
cze. Wśród tych zabudowań było tylko kilka 
domów katolików. W tej miejscowości był 
kirkut, funkcjonowały też rzeźnia rytualna, 
synagoga, mykwa i osiem domów modlitwy. 
Cmentarz założono między obecnymi ul. Ko-
chowską i Przewozińską. W czasie wojny zo-
stał zniszczony, Niemcy wywieźli nagrobki. 
Teraz ten teren porasta sosnowy zagajnik.

We wspomnianym Łaskarzewie zachował się 
kirkut z kilkoma piaskowcowymi macewami  
i pomnikiem. Na nim umieszczono tablicę z na-
pisem: Ś.P. / ABY MOJA GŁOWA BYŁA / WODĄ 
A OCZY ŹRÓDŁEM / ŁEZ. BĘDĘ PŁAKAŁ 
DNIEM I NOCĄ NAD POLEGŁYMI / MOJEGO 
NARODU. JEREMIASZ 8 / 23 IZRAELITOM 
/ Z ŁASKARZEWA I SOBOLEWA BESTIAL-
SKO / ZAMORDOWANYM W LATACH ZA-
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GŁADY 1939–1945. / WIEKUISTY POJMIJ TĄ 
STRASZLIWĄ ZBRODNIĘ. / WIECZNA SŁA-
WA I WIECZNY POKÓJ ŚWIĘTYM DUSZOM. 
/ UFUNDOWAŁ WARSZAWER ZYGMUNT 
PRZY POMOCY / FRANCISZKA KOPIKA.

Informacja o fundatorze świadczy o tym, 
że wspomniany ocalał w czasie zawieruchy 
wojennej. Kirkut w Łaskarzewie został zało-
żony w 2 poł. XIX w. i usytuowany jest przy 
ul. Biskupa Łaskarza. Oprócz wspomnianych 
grobów, znajduje się na nim również zbiorowa 
mogiła kilkudziesięciu Żydów zastrzelonych 
przez Niemców w listopadzie 1942 r. 

Najlepiej zachował się w powiecie kirkut 
w Żelechowie. Zobaczyć tu można najwięcej 
nagrobków wykonanych z piaskowca i gra-
nitu. Położony jest na wzniesieniu między  
ul. Chłopickiego, Bema i Reymonta. Najpeł-
niej historię nekropolii i dzieje żelechowskich 
Żydów ilustruje napis na tablicy pamiątkowej, 
umieszczonej obok bramy wejściowej. CMEN-
TARZ ŻYDOWSKI Z 1802 r. / ŻYDZI OSIEDLI-
LI SIĘ W ŻELECHOWIE W XVII W. / W 1939 R. 
MIESZKAŁO TU ICH 5800 – 70% LUDNO-
ŚCI. / WE WRZEŚNIU 1939 r. NIEMCY SPA-
LILI SYNAGOGĘ / 20.11.1940 r. POWSTAŁO 
GETTO / 30.09.1942 r. NIEMCY WYWIEŹLI 
ŻYDÓW DO OBOZU / W TREBLINCE I TAM 
WYMORDOWALI POZOSTAŁYCH, OK. 300, 
ZABILI W MIEŚCIE. / POCHOWANO ICH 
NA TYM CMENTARZU. / ICH PAMIĘĆ JEST 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM. / CMENTARZ ZO- 
STAŁ ODNOWIONY DZIĘKI WSPARCIU / 
RABINA CHAIMA HOPSTEINA Z WIELKIEJ 
BRYTANII / I RABINA DAVIDA SINGERA  
Z USA / 2014 / 5774.

W poł. XIX w. większość ponad trzytysięcz-
nej społeczności miasta stanowili Żydzi.  
W tym czasie Żelechów należał do najludniej-
szych miasteczek Królestwa Polskiego. Zabu-
dowa zajmowała ponad 100 ha. Rynek tworzył 
w mieście regularny prostokąt. Nad parterową 
zabudową dominowały murowane: kościół, 
synagoga oraz budynek żydowskich sukiennic. 

W październiku 1941 r. naziści utworzyli  
w Żelechowie getto, zlokalizowane w rejo-
nie ul. 11 Listopada, Kościuszki, Kilińskiego, 
Traugutta i Chłopickiego. Stłoczono w tym 
kwartale tysiące miejscowych Żydów oraz 
przesiedleńców z Garwolina, Łaskarzewa, 
Warszawy i Łodzi. Likwidacja getta i wywie-
zienie jego mieszkańców do komór gazowych 
Treblinki nastąpiły w końcu września 1942 r. 
Synagoga w Żelechowie została spalona przez 
Niemców w czasie II wojny światowej.

Drugą pod względem liczby zachowanych 
nagrobków jest nekropolia Żydów garwoliń-
skich. Ocalało na niej ponad 30 macew. Są 
głównie granitowe, tylko nieliczne wykona-
no z piaskowca. W czasie okupacji Niemcy 
zużyli je do budowy basenu w Garwolinie. 
Trudno trafić na ten kirkut, gdyż znajdu-
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je się w sąsiedniej miejscowości, w Sulbi-
nach, i dojazd do niego nie jest oznakowany. 
Jadąc ul. Warszawską (odcinek drogi kra-
jowej nr 17), za skrzyżowaniem z wjazdem 
do Szpitala Rejonowego po prawej należy 
skręcić w lewo, w drogę gruntową naprzeciw  
ul. Wspólnej w Sulbinach. Cmentarz usytu-
owany jest po lewej stronie, ok. 800 m od szosy.

Podobnie trudno trafić do nekropolii, na 
której chowano Żydów z Parysowa. Z rynku 
należy ruszyć na wschód ul. Borowską, zosta-
wiając po lewej bibliotekę w dawnej synago-
dze. W pobliskiej Starowoli skręcamy w pra-
wo w węższą niż dotychczas drogę asfaltową,  
a po 300 m w lewo, w drogę gruntową, i znów 
po 100 m w prawo. Jedziemy przez las 800 m  
w kierunku przejazdu kolejowego w Słupie 
Drugim. Do dawnego kirkutu dojdziemy, 
skręcając w lewo przed przejazdem. Z daleka 
widoczny jest obiekt kryty czerwoną dachów-
ką. To ohel – budynek chroniący grób cadyka. 
Na tym kirkucie został bowiem pochowany  
w 1862 r. cadyk z Parysowa Jehoszua Aszer Ra-
binowicz. We wrześniu 2011 r. na podstawie 
badań georadarowych został odnaleziony jego 
grób, a następnie odbudowany budynek chro-
niący miejsce pochówku. Wewnątrz ohelu 
ustawiono współczesne macewy cadyka oraz 
członków jego rodziny. Na tym cmentarzu 
ocalał tylko jeden kamienny nagrobek, czę-
ściowo zagłębiony w gruncie.

Przez pow. garwoliński wiodła ostatnia droga 
Żydów z miejscowości Sobienie-Jeziory (pow. 
otwocki). Niemcy kazali 27 września 1942 r. 
wszystkim zgromadzić się na rynku. Następ-

nie po odebraniu kosztowności obiecano im, 
że pojadą na Ukrainę do pracy na roli.

Oczywiście było to kłamstwo, w które wie-
lu uwierzyło. Podczas pochodu do stacji Pi-
lawa zginęło od kul żandarmów wielu ludzi 
starych, chorych i dzieci, którzy nie mieli sił 
iść. Zabitych ładowano na samochody – mu-
siała się zgadzać liczba wyprowadzonych. Ci, 
którzy przeżyli pochód, wywiezieni zostali do 
obozu w Treblince.

Na terenie powiatu są miejsca pamięci, 
dzięki którym można poznać losy narodu ży-
dowskiego. Fundacja „Pamięć, która Trwa” 
postawiła w 2014 r. pomnik na polach wsi Le-
okadia, na północny zachód od przejazdu ko-
lejowego. Umieszczono na nim napis w kilku 
językach: Miejsce rozstrzelania i pochówku 
12 Żydów zamordowanych przez Niemców  
w październiku 1943 r.

W lesie koło Podzamcza zdarzyła się po-
dobna tragedia. Upamiętnienie znajduje się 
wśród wiekowych dębów. Można dojechać 
do niego, kierując się z Maciejowic na Łaska-
rzew. Po minięciu zjazdu w lewo do wsi Za-
kręty, wejdźmy w pierwszą leśną drogę w pra-
wo. Metalowe ogrodzenie wskazuje mogiłę. 
Umieszczono tutaj wyczerpującą informację 
o rozstrzelaniu jesienią 1943 r. przez Niem-
ców 53 obywateli polskich żydowskiego po-
chodzenia. Egzekucji dokonali żandarmi  
z Sobolewa. Ofiary pochodziły z Maciejowic. 
Po wyprowadzeniu Żydów z tej miejscowości, 
część uciekła i ukryła się wśród pracowników 
w Podzamczu. Wkrótce wszystkich spotkał 
ten sam tragiczny los. 
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Garwolin był przez dziesięciolecia mia-
stem garnizonowym. W czasach zaborów 

stacjonował tu rosyjski 13 Pułk Dragonów 
Orderu Wojennego Generał-Feldmarszałka 
Hrabiego Münnicha, sformowany w 1709 r. 
pod Połtawą. Wieczystym szefem pułku był 
gen. marszałek polny hr. Burkhard Christoph 
Münnich (1683–1767), służący kolejno w ar-
miach: francuskiej, Hesji-Darmstadt, saskiej, 
polskiej (pod panowaniem króla Augusta 
Mocnego) i rosyjskiej. 

W latach 1892–1914 pułk miał siedzibę  
w Garwolinie, należącym do Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego. Podczas stacjonowania 
w tym mieście do 1907 r. nosił numer 37.  
W okresie garwolińskim pułku jego dowódca-
mi byli: płk Gleb Maksymowicz Wannowski 

(1906–1908), płk Aleksander Władymirowicz 
Monomachow (1908–1914) i płk Ferynand 
Juliewicz Busz (1914–1915). Ciekawostką jest 
fakt, że ostatnim dowódcą pułku przed jego 
rozformowaniem był późniejszy pierwszy do-
wódca 3 Pułku Ułanów Śląskich Wojska Pol-
skiego płk Zygmunt Łempicki.

W wojsku rosyjskim religia stanowiła je-
den z elementów wychowania patriotycznego. 
Posługę duchową garnizonu rosyjskiego za-
pewniała świątynia mieszcząca się od 1891 r.  
w drewnianym budynku dawnej jadalni. Znaj-
dowała się wówczas na obrzeżach miasta.  
W 1909 r. nadano budynkowi charakter cer-
kwi prawosławnej poprzez dobudowanie ko- 
puł oraz dzwonnic. Całość wyremontowano  
i wstawiono nowy ołtarz. Wśród fotografii 

Garwolińskie garnizony
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wykonanych przez Narcyza Witczak-Wita-
czyńskiego zachował się wizerunek tej cerkwi  
pw. św. Jerzego, która znajdowała się w obrębie 
garnizonu rosyjskiego i późniejszych koszar  
1 Pułku Strzelców Konnych.

Garnizon Wojska Polskiego w Garwolinie 
kojarzy się przede wszystkim z 1 Pułkiem 
Strzelców Konnych (1 psk). Jego tradycje wy-
wodzi się z organizowanego od grudnia 1806 r. 
w Kościanie przez płk. Franciszka Garczyń-
skiego 1 Pułku Strzelców Konnych Księstwa 
Warszawskiego. Nawiązywał też do tradycji 
1 Pułku Strzelców Konnych Królestwa Kon-
gresowego. Do Garwolina jednostka przybyła 
w styczniu 1923 r., po przejściu na organiza-
cję pokojową. Zajęła koszary po rosyjskim  
13 Pułku Dragonów. W literaturze spotyka 
się też mylną informację, że zajęła koszary  
10 Pułku Dragonów. W maju 1924 r. rozpoczę-
to jej organizację w pułk jazdy samodzielnej.

Pułk uczestniczył w zamachu majowym. 
Został wyprowadzony 12 maja 1926 r. rano 
przez nowo mianowanego dowódcę ppłk. 
Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego i forsownym 
marszem podążył w kierunku Warszawy. Póź-
nym popołudniem dotarł do mostu Ponia-
towskiego, bronionego przez oddziały wierne 
prezydentowi. Wobec niemożności przejścia 
na drugą stronę Wisły skierował się na most 
Kierbedzia i następnie wziął udział w wal-
kach na pl. Zamkowym i Powiślu. Trzeciego 
dnia walk pułk dotarł do Wilanowa. Od 12 do  
14 maja poległo sześciu jego żołnierzy, a 14 zo-
stało rannych.

W latach 30. XX w. pułk używał nieformal-
nie imienia cesarza Napoleona I. Prośba skie-
rowana do Ministerstwa Spraw Wojskowych 
o usankcjonowanie tej nazwy zakończyła się 
niepowodzeniem. 1 lutego 1939 r. pułk wszedł 
w skład Mazowieckiej Brygady Kawalerii.  
W okresie pokojowym pułk odniósł duże suk-
cesy w sporcie konnym, m.in. por. Jan Mos-
sakowski zdobył dwukrotnie w 1932 i 1933 r.  
w Warszawie mistrzostwo Polski w ujeżdża-
niu, a w 1938 r. wygrał Wszechstronny Kon-
kurs Konia Wierzchowego. Drugi czołowy jeź-
dziec pułku, por. Stanisław Wołoszowski, był 
członkiem kadry narodowej i drugim wicemi-
strzem armii w 1936 r. Poległ – jako najwyż-
szy rangą polski żołnierz – w czasie pierwszej 
bitwy o Monte Cassino.

W dniu 10 czerwca 1939 r. minister spraw 
wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki 
powiadomił płk. dypl. Stefana Roweckiego  
o powierzeniu mu dowództwa organizowanej 
Brygady Pancerno-Motorowej nr 2 w Warsza-
wie, przemianowanej na Warszawską Brygadę 
Pancerno-Motorową (WBP-M). W jej skład 
wszedł 1 psk, który miał się przeformować  
z pułku konnego w zmotoryzowany. Szkolenie 
w zakresie obsługi pojazdów mechanicznych 
o silnikach benzynowych rozpoczęło się już  
5 czerwca. Szkolenie kawaleryjskie przerwano 
dopiero 22 lipca. Oficjalne pożegnanie 1 psk 
przez dowództwo Mazowieckiej Brygady Ka-
walerii odbyło się w Garwolinie 12 sierpnia 
1939 r. W koszarach pozostały tylko konie 
sportowe. Pozostałe przekazano do 4 psk oraz 
pułkom ułanów.
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Tak ten trudny czas reorganizacji wspomi-
nał płk Stefan Rowecki, dowódca WBP-M:

W piątek [30 czerwca 1939 r. – przyp. aut.] 
pojechaliśmy znowu do Garwolina, gdzie  
1 pułk strzelców konnych przeszkalany na 
motorowy ma w tej pracy poważne trudności. 
Poza brakiem dowódcy (zmiana pułkownika 
Królickiego na podpułkownika Mularczyka), 
co nie pomaga w pracach reorganizacyjnych 
pułku, wielką trudność stwarza dalsze szko-
lenie pułku konno w myśl obowiązujących 
programów na lato. Ciągłe zawody konne (mi-
litari, teraz znowu zawody podoficerskie itd.). 
Konieczne jest odebranie natychmiast koni, 
całkowite podporządkowanie mnie pułku, 
bo inaczej czas przeznaczony na przeszkole-
nie motorowe kadry upłynie, a rezultaty będą 
bardzo słabe. Ponadto wśród oficerów nastrój 
słaby. Postanowiłem wystąpić do ministra  
z żądaniem definitywnego uregulowania 
tych spraw w 1 pułku strzelców konnych. 
Równocześnie wystąpię z memoriałem, pro-

jektującym uregulowanie ostateczne spraw 
organizowania, dyslokacji oraz przejściowego 
zakwaterowania, a potem stałego, jednostek 
mej brygady pancerno-motorowej.

Kontynuował opis okresu przejściowego  
w pułku 27 lipca 1939 r.:

Pułk strzelców pieszych i batalion przeciw-
pancerny są już rzeczywiście w toku organiza-
cji. Budowa koszar i przejściowych pomiesz-
czeń jest już dla nich postanowiona. Prze-
formowanie 1 pułku strzelców konnych na 
pułk motorowy utyka jeszcze (zostały konie), 
ale ma być wreszcie mnie podporządkowany  
z dniem 5 VIII. Organizacja dywizjonu roz-
poznawczego utyka. Departament Kawalerii 
robi bierny opór w jego formowaniu. Zamiast 
stworzyć warunki dla zorganizowania tej jed-
nostki, a więc dać brakujących oficerów, pod-
oficerów i szeregowców, chciano wszystko 
wpakować na 1 pułk strzelców konnych. Ten 
pułk nie byłby w stanie zorganizować siebie 
w pułk motorowy (zwiększenie stanów ofice-
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rów, podoficerów i szeregowych o 30%) oraz 
dać kadrę podoficerską dla dywizjonu rozpo-
znawczego, to jest około 60 podoficerów. Mu-
siałem stoczyć całą walkę z generałem Skura-
towiczem, szefem Departamentu Kawalerii, 
aby oni w sposób lekkomyślny nie zarżnęli od 
razu od początku tych obu formacji kawalerii.

Właściwa reorganizacja pułku nastąpiła  
w trzeciej dekadzie sierpnia. Sformowano 
nowe pododdziały, nieistniejące w pułku kon-
nym, i wyposażono go w samochody ciężaro-
we oraz motocykle Sokół 1000 i Sokół 600. 
Jednak zmiany zaszły zbyt późno, by kierow-
cy mogli być właściwie przeszkoleni i nabyli 
praktyczne umiejętności przed czekającymi 
ich wyzwaniami zbliżającej się wojny. 

Wieczorem drugiego dnia pełnej mobiliza-
cji alarmowej, czyli 24 sierpnia 1939 r., 1 psk 
uzupełnił stan do etatu pułku zmotoryzowa-
nego. W ostatnich dniach sierpnia posiadał 
komplet ludzi przewidzianych etatami stanu 
wojennego, ale ilość uzbrojenia i sprzętu oce-
niono poniżej 75%. Brakowało motocykli i sa-
mochodów ciężarowych.

W dniu wybuchu wojny płk Stefan Rowecki 
napisał:

Postanowiłem, zresztą zgodnie z decyzją 
ministra, moje oddziały odsunąć od Warsza-
wy, aby nie były narażone na ewentualne na-
loty lotnicze. Marszem nocnym, w kilku rzu-
tach, ruszył pułk strzelców pieszych w rejon 
na południe od Garwolina. Ten pierwszy wy-
stęp marszu nocnego zakończył się rozbiciem 
szeregu maszyn z racji słabych kierowców. 
Było kilku rannych, parę nóg złamanych. 
Po prostu aż strach, jak jechać kolumną bez 
świateł w nocy, gdy kierowcy nawet w dzień 
nie umieją maszyn prowadzić. Inne oddziały 
(dywizjon rozpoznawczy oraz 1 pułk strzel-
ców konnych) przeszły bez większych trud-
ności, zresztą miały trasy mniejsze i przecho-
dziły za dnia. 

Nad ranem 2 września 1939 r. 1 psk zmot. 
mimo braków opuścił Garwolin i przeszedł 
do Borowia. Tylko 3 szwadron stanął w Jaźwi-
nach. Dwa dni później pułk osiągnął rejon 
Woli Osińskiej, na północ od Kurowa. Przyjął 
zadanie odwodu WBP-M. Odbył tutaj szkole-
nie ze sprzętem, a oficerowie wysłani do War-

szawy i Stawów uzupełnili brakujący sprzęt, 
broń i amunicję. W tym czasie pułk osiągnął 
pełną gotowość bojową.

Tego samego dnia (w sobotę) dowódca bry-
gady, płk Stefan Rowecki mimo wszystko był 
pełen optymizmu: 

Drugi dzień wojny i zarazem moje imieniny. 
Wspaniale je obchodzę, może po raz ostatni. 
Już jest wojna i droga do zwycięstwa, a po-
tem wielkiej, potężnej Polski otwarta. Jedyny 
szkopuł, że z brygadą do działań na motorach 
mogę najwcześniej być gotowy koło 10–15 paź- 
dziernika. Szkoda, że nie mam zwykłej dy-
wizji piechoty, byłbym już dawno na froncie 
bojowym. Gdybym choć był na czele mego 
dawnego pułku 55 z Leszna Wielkopolskiego! 
Na jego czele, mając go takim, jakim był w la-
tach 1932–1935, można by chyba wszystkiego 
dokonać. No nic, poczekam jeszcze te 4–6 ty-
godni, ale za to potem, na naszych motorach, 
działając odbijemy sobie na pewno.

Następnego dnia, 3 września była niedziela: 
Mam natychmiast wyruszyć z moją bryga-

dą nad Wisłę i zorganizować osłonę linii Wisły 
od Dęblina po Solec włącznie, na razie jeszcze  
z obserwacją mostów w Maciejowicach i An-
nopolu (mają tam przyjść inne oddziały: do 
Maciejowic z grupy pułkownika Komorow-
skiego, do Annopola z Kraśnika jacyś rezerwi-
ści). W szczególności zadanie moje polega na 
tym, aby zamknąć mosty i przeprawy, zabez-
pieczyć i zabarykadować mosty, przygotować 
ich zniszczenie, nie dopuścić, aby nieprzyja-
cielskie jednostki pancerno-motorowej zdoła-
ły się przerwać na wschód od Wisły.

Mści się strasznie na nas krótkowzroczne 
przygotowanie nasze do wojny. Nie mówiąc 
już o brakach uzbrojenia i wyposażenia. 
Ale jak można było konstruując plan wojny  
z Niemcami nie wziąć pod uwagę koniecz-
ności solidnego przygotowania podstawy do 
manewru i bazy asekuracyjnej na ewentualne 
początkowe niepowodzenia, jaką stwarzała 
przyroda w postaci naturalnej linii oparcia na 
Wiśle, Sanie i Narwi.

Od 7 września pododdziały pułku patrolo-
wały przedpole na zachodnim brzegu Wisły. 
Organizowały również przeprawy rozbitków 
z Armii „Prusy”. Wieczorem 8 września pułk 
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opuścił lasy pod Wolą Osińską i po trzech 
nocnych marszach dotarł rano 11 września  
1939 r. do lasów koło miejscowości Chruślan-
ki Józefowskie.

W rejonie Urzędowa nastąpiła zmiana do-
wódcy. Po chorym na zapalenie płuc ppłk. 
Stanisławie Lewickim dowództwo objął rtm. 
Stanisław Łukaszewicz. Tutaj też doszło do 
walki z Niemcami na pozycji 3 szwadronu  
w Józefowie. Żołnierze kąpiący się w Wiśle 
zostali ostrzelani przez nieprzyjaciela. W tym 
samym czasie na przeciwny brzeg wybiegli 
polscy żołnierze, prawdopodobnie uciekinie-
rzy z niemieckiej niewoli. Po nich przeprawił 
się ppor. Stanisław Wojciechowicz na czele  
20 strzelców. Wypad polskich żołnierzy za-
kończył się sukcesem.

Pierwsza walka pułku (nie licząc 3 szwadro-
nu) odbyła się pod Księżomierzem, z rozka-
zem wydanym przez płk. Stefana Roweckiego 
odrzucenia Niemców za Wisłę. W tym rejonie 
nieprzyjaciel pod Annopolem budował nowy 
most. Niemcy zostali zaatakowani w natarciu 
polskim, lecz do zmierzchu 13 września nie 
zdołano ich zmusić do powrotu na zachodni 
brzeg rzeki. Noc przerwała walki. Pułk wraz  

z WBP-M rozpoczął zgodnie z rozkazem do-
wódcy wycofywanie się przez Tomaszów 
Lubelski na wschód, w kierunku Lwowa. Po 
drodze z braku benzyny sprzęt zredukowano 
do niezbędnego minimum bojowego. Resztę 
porzucono i zniszczono. 

Szlak bojowy 1 psk zmot. zakończył się  
19 września 1939 r. w okolicach Tomaszowa 
Lubelskiego. Tutaj wykrwawiona Armia „Lu-
blin” gen. Tadeusza Piskora nie miała szans 
wyrwać się z okrążenia, otoczona przez cztery 
pełnowartościowe korpusy niemieckie. Ge-
nerał postanowił kapitulować. Płk Stefan Ro-
wecki rozwiązał resztki WBP-M, a żołnierze 
1 psk zmot. walczącego w jej składzie na wła-
sną rękę szukali wyjścia z kotła. Część z nich 
przedostała się za granicę.

W powiecie garwolińskim w przededniu 
wojny zorganizowano także inne jednost-
ki wojskowe. W sierpniu i wrześniu 1939 r.  
1 psk formował z rezerwistów dwa oddziały. 
24 sierpnia utworzono kompanię ciężkich 
karabinów maszynowych przeciwlotniczą  
nr 117. Jej zadaniem była od 1 września obro-
na mostu kolejowego w Małkini (obecnie pow. 
ostrowski woj. mazowieckiego). Kompania 
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uległa pod naporem nieprzyjaciela 9 września 
wieczorem i wyruszyła w kierunku Brześcia. 
Po drodze walczyła z dużymi stratami w So-
kołowie Podlaskim i następnie zwycięsko pod 
Białą Podlaską. Na wieść o upadku Brześcia  
i stolicy państwa podążyła na południe. Za-
kończyła szlak bojowy 1 października 1939 r. 
w okolicach Huty Krzeszowskiej.

Od 3 do 4 września 1939 r. sformował się  
w Garwolinie 1 Pułk Strzelców Konnych Spie-
szony. Jego 1 szwadron brał udział 8–10 wrześ-
nia w obronie przepraw na Wiśle pod Piwoni-
nem koło Sobień-Jezior. Pozostała część pułku 
walczyła do 27 września na Lubelszczyźnie. 
Jednym z żołnierzy tego pułku był urodzony 
w 1910 r. w Wargocinie Piotr Paweł Krawczyk. 
Jako telefonista zapewniał na froncie łączność 
w szwadronie ckm. Uciekł z niewoli niemiec-
kiej w Zamościu i po powrocie do domu wstą-
pił do konspiracji. Pełnił funkcję komendanta 
Rejonu Maciejowice Batalionów Chłopskich. 

W końcu sierpnia 1939 r. zaczęto w Garwo-
linie organizować Ośrodek Zapasowy Kawa-
lerii. W jego skład weszły: Ośrodki Zapasowe 
Pomorskiej i Mazowieckiej Brygady Kawalerii 
oraz Centrum Wyszkolenia Kawalerii z Gru-
dziądza, z zadaniem formowania szwadronów 
marszowych. Dowództwo ośrodka powierzo-
no płk. Tadeuszowi Komorowskiemu. Na-
tomiast dowódcą Nadwyżek Ośrodka został 
ppłk Edward Wania. Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii z Grudziądza ewakuowało się do 
Garwolina i do pobliskiej wsi Miętne, nato-
miast kadra z kilkudziesięcioma końmi Szko-
ły Podchorążych Rezerwy Kawalerii przybyła 
transportem kolejowym w południe 1 wrze-
śnia do stacji kolejowej w Woli Rębkowskiej  
i została odprowadzona do koszar 1 psk.

W Puznowie Starym i pobliskim Nieciepli-
nie powstał Ośrodek Zapasowy 16 Pułku Uła-
nów Wielkopolskich z Bydgoszczy. Pierwszy 
transport szwadronu zapasowego tego pułku 

przybył do stacji kolejowej Pilawa 27 sierpnia 
1939 r. Stąd transportowano do miejsca doce-
lowego ułanów i sprzęt podwodami konnymi. 
Do 6 września ośrodek wystawił dwa szwadro-
ny konne.

W końcu sierpnia w Woli Rębkowskiej po-
wstał Ośrodek Zapasowy 18 Pułku Ułanów 
Pomorskich, który sformował szwadrony: 
kolarzy, marszowy pieszy oraz kombinowany  
i pluton ckm. W tym samym czasie do Unina 
dotarł Ośrodek Zapasowy 11 Pułku Ułanów 
Legionowych, który zorganizował trzy szwa-
drony marszowe konne.

Ośrodek Zapasowy 2 Pułku Szwoleże-
rów Rokitniańskich rozpoczął działalność  
27 sierpnia w Głoskowie. Ośrodek ten sfor-
mował trzy szwadrony: ciężkich karabinów 
maszynowych, konny oraz marszowy pieszy. 
Również trzy szwadrony marszowe (dwa pie-
sze i szwadron ckm) wystawił Ośrodek Zapa-
sowy 8 Pułku Strzelców Konnych w Rębkowie.

Do Zawad k. Garwolina dotarł 8 września 
Ośrodek Zapasowy 1 Pułku Szwoleżerów. 
Tutaj dokończono rozpoczęte w Warszawie 
formowanie kilku szwadronów. Dwa z nich 
połączone w dywizjon konny weszły wraz  
z drużyną ckm w skład organizowanego  
w Garwolinie Warszawskiego Pułku Ułanów. 
Tutaj szwadron otrzymał konie z Wyższej 
Szkoły Wojennej. Przy nim znajdował się 
sztandar pułku.

We wsi Leszczyny od 30 sierpnia formowa-
ło się pięć szwadronów z pozostałości 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego. 

Do tradycji garwolińskiego pułku nawiązu-
je Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 1 Pułku 
Strzelców Konnych (1.psk.com.pl), którego 
prezesem jest Wojciech Szczegot. Każdego 
roku, w drugą niedzielę maja organizowane 
jest święto pułkowe, m.in. z pokazami jeź-
dzieckimi i wystawami prezentującymi zbio-
ry Włodzimierza Soszyńskiego.
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Stanisław Ciołek (pocz. XIV w.–1356) Uro-
dził się w Żelechowie w rycerskim rodzie, do 
którego należała ta miejscowość. Jako wielki 
siłacz, zwany był Herkulesem. Opowiadano 
o nim, że już jako młodzieniec potrafił dwóch 
dorosłych ludzi tłuc o siebie w powietrzu. 
Później ogromny dzwon w Krakowie, któ-
rego czterdziestu ludzi nie mogło poruszyć  
z miejsca, sam zaniósł przed kościelne wrota. 
Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej 
pisał o nim: kiedy ścisnął w dłoni świeże drze-
wo, to ciekł z niego sok jak z gąbki. 

Stanisław Ciołek był rycerzem przybocz-
nym króla Kazimierza Wielkiego. Często brał 
udział w turniejach rycerskich i jeździł w po-
dróże zagraniczne wraz ze świtą monarchy. 
Podczas pojedynku spowodował śmierć jed-
nego z czeskich rycerzy, gdyż ścisnął go zbyt 
mocno. Poległ z rąk Tatarów, broniąc Włodzi-
mierza na Wołyniu.

Jan Zefiryn Cyprian Fijałkowski (10 VII 
1805–4 VIII 1868) Urodził się  w Żelechowie, 
jako syn Ludwika, pisarza miejscowego dwo-
ru. Jako absolwent wydziału lekarskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego służył ochotniczo 
w 1 Kompanii Lekkiej Artylerii Pieszej. Niósł 
pomoc medyczną w powstaniu, m.in. podczas 
bitwy w Olszynce Grochowskiej, pod Białołę-
ką, Wawrem i Sokołowem Podlaskim. Okazał 
również osobiste męstwo, za co został odzna-
czony 14 września 1831 r. Orderem Virtuti 
Militari. Po upadku powstania wyemigrował 
do Francji, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk 
medycznych na Uniwersytecie w Montpellier. 
Wspomagał materialnie polskich emigrantów. 
Zmarł w Lunel i tam został pochowany.

Wanda Herse (8 VI 1885–23 VII 1954) Po-
chodziła z rodziny znanych warszawskich 
przemysłowców, była córką Adama Hersego  
i Joanny z Telerów. Została kierowniczką pra-
cowni Domu Mody swego krewnego, Bogusła-
wa Hersego w Warszawie. Był to najbardziej 
ekskluzywny dom mody w Warszawie. Mie-

ścił się od 1899 r. w czteropiętrowej kamienicy 
przy ul. Marszałkowskiej 150, z oknami wy-
stawowymi także od ul. Erywańskiej (później 
Kredytowej) i pl. Zielonego (Dąbrowskiego). 
Polska pisarka, satyryczka, aktorka estradowa 
i teatralna Stefania Grodzieńska, która pra-
cowała tu jako modelka, nazywała Bogusława 
Hersego wielkim krawcem, takim polskim 
Diorem. 

Wanda Herse projektowała kostiumy te-
atralne, a od 1915 r. była dyrektorem zarzą-
dzającym Towarzystwa „Urania”. W czasie  
I wojny światowej zorganizowała pociąg sa-
nitarny i kierowała nim. Odegrała ważną rolę 
w działalności społecznej w Warszawie. Od 
1922 r. prezesowała Warszawskiemu Stowa-
rzyszeniu Spożywców. Założyła i była pierw-
szą prezeską Warszawskiego Towarzystwa 
Wioślarek. Była też jedną z najlepszych tater-
niczek swoich czasów. W 1902 r. jako pierw-
sza kobieta stanęła na Mnichu. W grudniu 
1910 r. została pierwszą przewodniczącą Sek-
cji Miłośników Gór Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Kierowała nią do 1912 r. 
Jeszcze przed II wojną światową nabyła dom 
w Dębówce k. Życzyna, gdzie w 1954 r. zmar-
ła. Pochowana jest na cmentarzu ewangelic-
ko-augsburskim w Warszawie.

Walenty Teofil Lewandowski (12 II 1823– 
–22 I 1907) Urodził się w Łaskarzewie w rodzi-
nie garncarza. Po ukończeniu szkoły średniej 
w Łukowie pracował w zakładach metalur-
gicznych w Suchedniowie. Zagrożony areszto-
waniem z powodu działalności w Radzie Na-
rodowej w Rzeszowie, zbiegł jesienią 1848 r. 
na Węgry i tam wstąpił do Legionu Polskie-
go. Kampanię węgierską ukończył w stopniu 
podporucznika artylerii. Został internowa-
ny przez Turków w Szumli, gdzie wstąpił do 
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.  
W 1850 r. dotarł do Londynu, w następnym 
roku do Paryża. Później kilka lat uczył się me-
chaniki i języka francuskiego w szkole prze-
mysłowej w Nancy.

Ciekawe postacie związane z powiatem garwolińskim
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W 1862 r. złożył w Paryżu na ręce Józefa Wy-
sockiego deklarację gotowości objęcia przy-
gotowań wojskowych do powstania w kraju. 
Komitet Centralny wezwał go do przyjazdu  
i mianował 5 stycznia 1863 r. naczelnikiem 
wojennym województwa podlaskiego w stop-
niu pułkownika.

W powstaniu styczniowym pierwszą walkę 
stoczył o Stok Lacki pod Siedlcami. Po niepo-
wodzeniu ataku udał się do Maciejowic i ob-
jął dowództwo nad miejscowym oddziałem,  
z którym zdobywał Łaskarzew. Ten atak rów-
nież się nie udał, zatem wyruszył w Biało-
stockie. Uderzył na Siemiatycze, okrążony,  
z dużymi stratami wycofał się i połączył z od-
działem Romana Rogińskiego. Stoczył zwycię-
skie bitwy 17 lutego pod Woskrzenicami (wła-
ściwie koło Janówki) i 21 lutego pod Sycyną. 
Następnie połączył się z oddziałem ks. Stani-
sława Brzóski i zajął Stanin. 23 marca 1863 r. 
walczył z Rosjanami pod Wolą Wodyńską. 
Następnego dnia kilkakrotnie ranny dostał 
się pod Różą do niewoli gen. Drejera, którego  
w 1849 r. ochronił przed śmiercią na Węgrzech.

W powstaniu kładł nacisk wyłącznie na ak-
cję zbrojną. Był nieustępliwy wobec szlach-
ty ociągającej się z poparciem powstania.  
W lutym 1863 r. zredagował Prawo wojskowe,  
w którym określił procedurę sądów polowych 
i system kar.

Łagodniej potraktowany, mimo kary śmierci 
wydanej przez Polowy Sąd Wojenny w Siedl-
cach, został skazany przez namiestnika Fiodo-
ra Berga w listopadzie 1863 r. na osiedlenie na 
Syberii bez praw. Osiadł we włości Barga Rybin-
skoje k. Kańska. Tam objął naczelnictwo obsza-
ru kańsko-krasnojarskiego w spisku oderwania 
Syberii od Rosji („Słobodosławia”). Spisek został 
zdemaskowany i Walentego Lewandowskiego 
osadzono w styczniu 1866 r. na niemal dwulet-
nie więzienie i zesłanie do Kiryńska.

Po kilku latach przeniósł się do Irkucka  
i założył sklep galanteryjno-tytoniowy. Dzię-
ki znajomościom i pieniądzom doprowadził 
do zniszczenia akt swej sprawy. Potem dzięki 
zabiegom swego brata w Petersburgu uzyskał 
prawo powrotu do kraju w 1877 r. Rozwinął  
w Warszawie handel herbatą. Napisał Pamięt-
nik od kongresu paryskiego 1856 r. do 1906 r., 

który spłonął wraz z rapperswilianami. Zmarł 
w stanie bezżennym w Cygankach k. Kutna.

Andrzej Łaskarz (łac. Andreas Lasca-
ris) (1362–1426) Urodził się w Gosławicach  
w Wielkopolsce, studiował prawo kanonicz-
ne w Pradze. Był m.in. depozytorem kapituły 
włocławskiej, kanonikiem płockim i poznań-
skim, dziekanem krakowskim, protonota-
riuszem apostolskim i w 1397 r. sekretarzem 
królowej Jadwigi. W 1405 r. uzyskał dokto-
rat z prawa kanonicznego na uniwersytecie  
w Padwie. W 1411 r. udał się z polecenia króla 
Władysława Jagiełły wraz ze Zbigniewem Ole-
śnickim i Janem Śledziem do Rzymu, gdzie 
oskarżył Krzyżaków przed papieżem Janem 
XXIII o złamanie pokoju toruńskiego. Był tak-
że pomocnikiem Władysława Jagiełły do ukła-
dów granicznych z zakonem. Reprezentował 
Polskę w innych sporach z Krzyżakami. 

W 1414 r. został biskupem, wybrany przez 
kapitułę poznańską jako jedyny kandydat kró-
la Władysława Jagiełły. W diecezji poznańskiej 
przeprowadzał reformę życia kościelnego, walczył  
z błędami husytyzmu. Prowadził ożywioną dzia-
łalność dyplomatyczną. W 1418 r., na mocy przy-
wileju lokacyjnego uzyskanego od króla Włady-
sława Jagiełły założył miasto Łaskarzew. Później 
jako jedyny reprezentant Polski uczestniczył  
w latach 1423–1424 w synodzie w Pawii. Był wy-
bitnym mówcą. Odznaczał się także wielką po-
bożnością, co na Soborze w Konstancji zjednało 
mu nazwę sanctus episcopus Polonorum.

Bolesław Stefański (17 IX 1910–8 II 1964) 
Urodził się w Kochowie, był absolwentem 
Uniwersytetu Warszawskiego i Metropolital-
nego Seminarium Duchownego w Warszawie. 
Był pierwszym księdzem skazanym przez 
komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy  
w Warszawie na karę śmierci za działalność 
konspiracyjną w czasie okupacji w Związku 
Walki Zbrojnej i Stronnictwie Narodowym 
oraz powojennym Pogotowiu Akcji Specjal-
nej (od grudnia 1945 r. był komendantem PAS  
w Warszawie). Aresztowany przez UB 1 czerw-
ca 1946 r., torturowany podczas przesłuchań, 
stracił nogę. Odzyskał wolność 14 lutego  
1954 r., po ułaskawieniu przez prezydenta  
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Bolesława Bieruta. Odznaczony Orderem Vir-
tuti Militari IV klasy. Został pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Maciejowicach.

Grzegorz Piramowicz (25 XI 1735 – 14 XI 
1801) Urodził się we Lwowie, w latach 1744–
1754 uczył się w miejscowym jezuickim Col-
legium Nobilium, a następnie odbył dwuletni 
nowicjat w Krakowie. Od roku 1756 do 1760 był 
nauczycielem gramatyki i poetyki w kolegiach 
zakonnych i szkołach niższych w Żytomierzu, 
Jurewiczach i Łucku. Od 1760 r. studiował teo-
logię w Akademii Lwowskiej. W 1763 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Od 1764 r. był profesorem 
teologii moralnej i kaznodzieją w kolegium krze-
mienieckim. W latach 1766–1767 odbył trzecią 
probację w domu zakonnym w Jarosławiu, po 
czym wyjechał z synami Józefa Potockiego, jako 
opiekun, do Włoch i Francji (1767–1771), gdzie 
wykładał też teologię moralną na Gregorianum 
i w Lotaryngii. Od 1771 r. był profesorem filozo-
fii Akademii Lwowskiej i kaznodzieją katedral-
nym. W tymże roku wygłosił antybarskie Kaza-
nie na wotywie dziękczynienia Panu Bogu za 
zachowanie Króla JMci (Warszawa 1772).

Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 r. został 
sekretarzem Józefa Potockiego. Dwa lata póź-

niej proboszczem w Kurowie, a od 1776 r.  
w Końskowoli. Od 1773 r. przebywał w War-
szawie, gdzie uczestniczył w królewskich 
czwartkowych obiadach literackich.

W latach 1777–1789 był proboszczem pa-
rafii w Maciejowicach. W 1779 r. otrzymał  
w Krakowie tytuł doktora obojga praw. Rok 
później uczestniczył w Paryżu w posiedze-
niach Academié Française.

W czasie Sejmu Czteroletniego popierał stron-
nictwo reform. Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja 
przystąpił do Zgromadzenia Przyjaciół Konstytu-
cji Rządowej. W 1791 r. wygłosił kazanie o obo-
wiązkach żołnierskich wobec Ojczyzny. Napisał 
także antytargowicki uniwersał. Następnie ukry-
wał się w obawie przed zemstą targowiczan w Pu-
ławach i Sieniawie. W 1797 r. został internowany 
przez Austriaków w Krakowie.

W Warszawie został członkiem Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk. Od początku istnienia 
Komisji Edukacji Narodowej brał udział w jej 
pracach, w latach 1775–1788 jako sekretarz 
Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Okreś- 
lał zadania i krzewił idee KEN. Współtworzył 
i redagował ustawy. Zajmował się organiza-
cją szkół, programami nauczania i opracowy-
waniem podręczników, wizytował placówki 
oświatowe, metodę pamięciową zastępował 
poznaniem rozumowym. Nad erudycję stawiał 
formowanie moralne w duchu chrześcijańskim 
oraz obywatelsko-patriotycznym. Jest autorem 
ksiąg o pedagogice, wierszy okolicznościowych, 
listów poetyckich, sielanek, mów, pism prozą, 
przekładów i innych form literackich.

Zmarł w Międzyrzeczu Podlaskim, pocho-
wany jest w kościele pw. św. Michała Archa-
nioła w Kurowie.

Antoni Józef Turkietty (przed 12 X 1805 
[data aktu chrztu]–26 IV 1896) Urodził się  
w Miastkowie Kościelnym, jako syn Ludwika  
i Krystyny z Izbińskich. Jego rodzicami 
chrzestnymi byli: szlachcic Paweł Kostelski  
i Marianna Krzyżanowska, a przodkowie wy-
wodzili się z dalekiego Mediolanu. 

W wieku 16 lat wstąpił do wojska i szybko 
awansował. W 1823 r. był już podoficerem, 
dwa lata później podchorążym, a w 1830 r. 
podporucznikiem 2 Pułku Piechoty. W 1831 r. 
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w stopniu porucznika jazdy przystąpił do po-
wstania listopadowego. Uczestniczył w wy-
prawie wołyńskiej gen. Józefa Dwernickiego. 
Walczył w bitwach pod Stoczkiem Łukow-
skim, Boremlem (ranny w głowę) i pod Nową 
Wsią k. Warki. Następnie służył w 1 Pułku 
Ułanów II Korpusu gen. Girolamo Ramorino. 
Prawdopodobnie walczył w zwycięskiej bitwie 
pod Międzyrzecem Podlaskim (przestrzelona 
noga). Już w stopniu majora trafił do lazaretu 
w Warszawie, gdzie dostał się do niewoli rosyj-
skiej. Został zesłany do Uralska, gdzie wcielo-
ny do armii rosyjskiej walczył jako szeregowy 
żołnierz w górach Kaukazu.

Zwolniony z wojska rosyjskiego w 1845 r., 
wrócił do kraju i zamieszkał w majątku Tchó-
rzew k. Siedlec. Po śmierci ojca zapewne kilka-
naście lat zajmował się gospodarstwem. 

W powstaniu styczniowym po raz pierwszy 
pojawia się jako dowódca oddziału powstań-
czego „dzieci warszawskich” (200 osób), na któ-
rego czele przybył w styczniu 1863 r. do obozu 
gen. Zygmunta Padlewskiego. Powstańcy spo-
tkali się pod Bielskiem k. Płocka. Nie zachowa-
ły się informacje o dalszym losie tego oddziału. 

Antoni Turkietty prawdopodobnie otrzymał 
rozkaz powrotu do Warszawy i zorganizowa-
nia następnego oddziału, tym razem w pow. 
czerskim. W lutym 1863 r. szkolił powstań-
ców w lasach między Piasecznem a Górą Kal-
warią. Oddział ten, nazywany oddziałem ma-
jora Turkiettego lub „dzieci Warszawy”, prze-
mieścił się w kierunku Warki, gdzie 17 marca 
zdobył sprzęt rosyjskiego batalionu saperów, 
przekroczył Pilicę i 21 marca stanął obozem 
pod Rozniszewem. 25 marca powstańcy za-
trzymali się w lasach koło Ryczywołu w rejo-
nie Kozienic, a następnego dnia zostali zaata-
kowani przez oddziały rosyjskie. Bitwa pod 
Świerżami dla strony polskiej była zwycięska.

W obozie nastał czas konfliktu z młodszym  
i mniej doświadczonym naczelnikiem woj-
skowym pow. czerskiego Władysławem Kono-
nowiczem. W wyniku rozłamu oddział podzie-
lił się na dwie części. Z Antonim Turkiettym 
wyjechał także mjr Walenty Lewandowski. 

Dalsze losy bohatera są mniej znane. Wia-
domo, że dostał się do niewoli rosyjskiej, prze-
bywał w Cytadeli Warszawskiej, z której został 

zwolniony w maju 1863 r. W połowie 1864 r. 
został ponownie osadzony w więzieniu w Wie-
luniu. Tutaj został skazany na karę śmierci 
przez powieszenie. Dzień przed egzekucją, 
5 czerwca, uciekł z więzienia i wyjechał do 
Szwajcarii, następnie do Galicji. Od 1869 r. 
mieszkał w Stanisławowie, cierpiąc niedosta-
tek. Kilka lat przed śmiercią przeniósł się do 
krewnych w Krakowie. Tutaj zmarł i został 
pochowany w Grobowcu Weteranów Powstań 
Narodowych na cmentarzu Rakowickim.

Narcyz Witczak-Witaczyński (29 X 1898–
27 III 1943) Urodził się w Warszawie, w 1915 r. 
wstąpił  jako ochotnik do Legionu Puławskie-
go. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej  
w szeregach Szwadronu Przybocznego Naczel-
nego Wodza. Od grudnia 1931 r. do września 
1939 r. służył w 1 Pułku Strzelców Konnych 
w Garwolinie. Po powrocie z frontu organizo-
wał w Garwolinie struktury konspiracji. Peł-
nił funkcję szefa Referatu II B (kontrwywiad) 
w komendzie Obwodu AK „Gołąb”. Areszto-
wany 17 lipca 1942 r., został przewieziony na 
Pawiak. Zmarł 27 marca 1943 r. w obozie kon-
centracyjnym Majdanek. Zostawił bardzo bo-
gaty zbiór fotografii rodzinnych oraz ze służby 
w Szwadronie Przybocznym Naczelnego Wo-
dza, 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 
oraz 1 Pułku Strzelców Konnych. Odznaczony 
był Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Wa-
lecznych. Jego spuściznę fotograficzną może-
my poznać w albumie autorstwa S. Zielińskie-
go i L. Nagórnego (patrz Bibliografia). 

29 października 2015 r. odsłonięto na ścia-
nie kolegiaty w Garwolinie tablicę poświęco-
ną jego pamięci. Drugą na głazie odsłonięto 
tego samego dnia obok rodzinnego domu przy  
ul. Polnej 35. 

Józef Wodziński (1858–1918) Polski malarz 
historyzujących scen salonowo-kostiumowych 
i pejzaży nadmorskich oraz wzięty ilustrator 
niemieckich i angielskich czasopism, urodzo-
ny w Korytnicy. Kształcił się m.in. u Wojciecha 
Gersona, w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie 
i akademii monachijskiej. Cieszył się powo-
dzeniem i sławą, wystawiając swe prace w gale-
riach w Poznaniu, Warszawie i Krakowie.
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Herby gmin i innych jednostek terytorial-
nych w wielu przypadkach wywodzą się 

z herbów miejskich, które mogą być tworzone 
zgodnie z ustawą z 21 grudnia 1978 r. o od-
znakach i mundurach. Są znakami wspólno-
ty samorządowej skonstruowanymi na wzór 
znaku terytorialnego według określonych re-
guł heraldycznych. Ustawa o samorządzie te-
rytorialnym z 1990 r. zezwoliła także gminom 
na ustalenie własnego herbu, jednak zabrakło  
w niej przepisów wykonawczych, co sprawiło, 
że w heraldyce terytorialnej zapanowała do-
wolność. Herby tworzone dla jednostek tery-
torialnych często łamały podstawowe zasady 
heraldyki, były przeładowane symboliką i źle 
skomponowane plastycznie. Dla uporządko-
wania tych spraw powołano 20 stycznia 2000 r. 
Komisję Heraldyczną, mającą za zadanie 
opiniować i konsultować projekty nowych 
herbów. Fachową pomocą władzom samorzą-
dowym służą także instytucje heraldyczne  
i firmy komercyjne.

W aktach prawnych herb danej jednostki 
terytorialnej może być używany tylko na jej te-
renie (nie ma mocy prawnej poza jej terenem). 
Herby te nie podlegają prawu autorskiemu  
i nie mogą być traktowane jako znak towaro-
wy. Gmina może swój herb traktować jako do-
bro osobiste.

Herb powiatu garwolińskiego
Nie zachowały się żadne 

ślady posiadania własnych 
insygniów przez dawny po-
wiat. Obecny herb Rada Po-
wiatu Garwolińskiego przyjęła 
uchwałą z 30 kwietnia 2002 r.  

W drodze postępowania przetargowego przy-
jęto propozycję Instytutu Heraldyczno-Wek-
sylologicznego w Warszawie. W wyniku prze-
prowadzonej kwerendy historycznej sięgnięto 
do najstarszych symboli używanych na te-
renie powiatu. Większość obecnego obszaru 
powiatu garwolińskiego leżała w dawnej ziemi 
czerskiej. Dlatego głównym elementem herbu 

jest smok czerski (żmij czerski) zielony z czer-
wonym językiem i takimiż łapami, zwrócony 
w prawo. Niewielka część powierzchni należy 
do dawnego woj. sandomierskiego. Stąd drugi, 
mniejszy element na dole, w postaci dwóch 
czerwonych i dwóch srebrnych (białych) pa-
sów, będących uszczerbkiem herbu ziemi san-
domierskiej.

Herb gminy Borowie
Herb ustaliła Rada Gminy 

uchwałą z 6 września 1990 r. 
Jest stylizowanym połączeniem 
dwóch herbów dawnych właś- 
cicieli majątku: Jastrzębiec 
(pierwszych właścicieli wsi Ja-

strzębie) i Kuszaba, zwanego inaczej Paprzyca 
(Warszewickich). Tarczę herbową podzielono 
na dwie części. Na tarczy koloru błękitnego 
umieszczono klejnot herbu Jastrzębiec, czyli 
jastrzębia siedzącego na koronie i trzymają-
cego w prawej szponie podkowę z krzyżem. 
Niżej, na białym polu widnieje godło herbu 
Kuszaba, młyńskie koło z paprzycą w środku, 
postawione do góry.

Herb miasta Garwolin
Na czerwonym polu umiesz-

czono białe drzewo o trzech ko-
rzeniach i trzech konarach. Na 
każdym konarze znajduje się 
jabłko, z obu stron pnia wystają 
rosochy. Po obu stronach drze-

wa pionowo są ułożone rogi tura lub żubra. 
Przypuszcza się, że drzewo pochodzi z herbu 
Godziemba, należącego do jednego z wła-
ścicieli miasta. Rogi pochodzą od kolejnych 
właścicieli, Ciołków mających w herbie byka. 
Symbole władzy królewskiej w postaci jabłek 
przypuszczalnie umieścił król Zygmunt Stary 
na pocz. XVI w. Drzewo oznacza szlachetność 
i szczerość, jabłka – odmładzanie i pełnię ży-
cia, ciołek – męstwo i siłę. Natomiast purpura 
symbolizuje odwagę i waleczność, czerń – ża-
łobę i bogactwo, biel – czystość i męstwo. 

Heraldyka
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Herb gminy Garwolin
Herb opracowany przez Al-

freda Znamierowskiego, zo-
stał ustanowiony uchwałą  
z 19 marca 2012 r. Przedsta-
wia na zielonej tarczy, ponad 
złotą gałązką dębową o trzech 

liściach srebrne godło herbu szlacheckiego 
Ogończyk, czyli pół toczenicy srebrnej, na 
której zaćwieczona również srebrna rogacina. 
Zielona barwa tarczy herbowej symbolizuje 
rolniczy charakter gminy. Godło Ogończyk na-
wiązuje do właścicieli terenów gminy z XV w., 
a liście dębowe świadczą o dużej liczbie po-
mników przyrody na jej obszarze. 

Herb gminy Górzno
Na złotym tle tarczy umiesz-

czono w górnej części wize-
runek szczytowej ściany uni-
katowego XVIII-wiecznego 
spichlerza, znajdującego się 
na terenie dawnego majątku  

w Górznie-Kolonii. Natomiast niżej trzy zielo-
ne liście dębu nawiązują do rosnącego w pobli-
żu spichlerza pomnika przyrody, dęby szypuł-
kowego zwanego „Dziadek”. Obie figury z tar-
czy herbowej odnoszą się do najważniejszych 
atrakcji turystycznych miejscowości. 

Herb miasta Łaskarzew
Tarcza herbowa jest błękitna. 

Na niej widnieje miecz złoty 
ostrzem do góry, na tle dwóch 
czarnych skrzyżowanych klu-
czy. Wizerunek tego herbu 
znany jest od XV w. Symbolika 

nawiązuje do czasu założenia miasta przywi-
lejem króla Władysława Jagiełły (miecz) nada-
nym biskupowi poznańskiemu (klucze).

Herb gminy Łaskarzew
Nawiązuje barwą i godłem 

do herbu miasta Łaskarzew. 
Tło błękitne tarczy symbolizu-
je praworządność i patriotyzm, 
natomiast złoto godła oznacza 

sprawiedliwość, łagodność i bogactwo. Na tar-
czy umieszczono trzy złote kłosy nad skrzy-

żowanymi: mieczem i złotym kluczem. Kłosy 
zbóż podkreślają rolniczy charakter gminy. 
Miecz nawiązuje do królewskiej własności 
kilku wsi gminy. Klucz odnosi się do herbu Ła-
skarzewa i do biskupstwa poznańskiego, które 
założyło i posiadało kilka wsi w gminie. 

Herb gminy Maciejowice
Według ustaleń Tadeusza 

Kosteckiego godło herbu odno-
si się do 1507 r., czasu założe-
nia miasta. Pierwszym wójtem 
został rycerz i łowczy królewski  
z Puszczy Kozienickiej Jan Le-

nek Rokicki. Wszystkie trzy symbole odnoszą 
się do tej postaci. Róg myśliwski to nawiąza-
nie do funkcji łowczego, wizerunek krzyża 
greckiego pochodzi ze zbroi rycerza, korona 
zaś ma związek z postacią króla.

Herb gminy Miastków Ko-
ścielny

Herb ustanowiła Rada Gmi-
ny 23 marca 2009 r. Projekt 
wykonał Instytut Heraldyczno- 
-Weksylologiczny w Warsza-
wie. Na złotym polu tarczy 

umieszczono między dwiema liliami kościół 
czerwony z czarnym dachem, hełmem wieży  
i otworami okiennymi. Lilie mają srebrne 
kwiaty i zielone liście. Godło nawiązuje do na-
zwy miejscowości, czyli jest to herb mówiący.

Herb gminy Parysów
Wzorowany jest na herbie ro-

dowym Prawdzic (inaczej Lew  
z Muru) rodziny Parysów, do 
której należało miasto od XVI 
do XVIII w. Zza czerwonego 
muru wyłania się pół lwa złote-

go, obróconego w prawo. Lew trzyma w łapach 
koło żelazne (Prawdę).

Herb gminy i miasta Pilawa
Herb został przyjęty uchwałą 

Rady Gminy i Miasta 10 lip-
ca 1990 r. W polu błękitnym 
tarczy umieszczono półtrzecia 
krzyża złotego. Symbolika na-
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wiązuje do herbu złotego Pilawa, którym pie-
czętowali się przedstawiciele prymasowskiej 
gałęzi Potockich. Ten magnacki ród władał 
majątkami na terenie gminy. 

Herb gminy Sobolew
Herb został uchwalony przez 

Radę Gminy 12 stycznia 2006 r. 
Przedstawia w polu czerwonym 
złoty dąb z szesnastoma liść-
mi i nad nim srebrną szablę. 
Symbolika nawiązuje do od-

poczynku Tadeusza Kościuszki pod drzewem 
przed bitwą pod Maciejowicami. Dąb posiada 
16 liści (tyle jest wsi w gminie), symbolizuje 
przyrodę gminy i wytrwałość jej mieszkańców 
w pracy na rzecz lepszego jutra (także odnie-
sienie do złotego koloru). Relikty tego drzewa 
są przy drodze z Sobolewa do Oronnego.

Herb gminy Trojanów
Herb został uchwalony przez 

Radę Gminy 5 sierpnia 2009 r. 
Czerwone tło tarczy dzieli  
w połowie srebrny pas falisty. 
Od głowicy tarczy (na górze) 
umieszczono srebrne koło 

wodne, od podstawy srebrne godło herbu szla-
checkiego Ogończyk (Trojanowskich). Wstęga 

symbolizuje dwie rzeki płynące przez gminę: 
Korytkę i Okrzejkę. Nad nimi w przeszłości 
funkcjonowało wiele młynów wodnych, nale-
żących głównie do rodu Paców (stąd nawiąza-
nie do koła młyńskiego).

Herb gminy Wilga
Ustanowiony uchwałą Rady 

Gminy 29 sierpnia 2003 r. 
Przedstawia most kamienny 
złoty na czerwonym tle pola 
tarczy. Nad mostem jest srebr-
na litera W majuskulna (wiel-

ka, drukowana). Symbolika odnosi się do na-
zwy miejscowości (litera) nad rzeką o tej samej 
nazwie (most).

Herb miasta i gminy Żele-
chów

Herb gminy miejsko-wiej-
skiej przedstawia białego ła-
będzia płynącego w prawo po 
błękitnych falach. Tło tarczy 
jest zielone. Nie zachowały się 

pieczęcie miasta. Dlatego wybrano najstar-
szy znany wizerunek herbu, zamieszczony 
w Albumie Heroldii z 1847 r. Herb ten został 
zatwierdzony przez Radę Miejską 30 marca 
1995 r.
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Borowie leży nad Borowianką (dopływem 
Wilgi), przy drodze krajowej nr 76 łączą-

cej Łuków (woj. lubelskie) z Wilgą. Wcześniej 
miejscowość była również znana pod nazwa-
mi: Jastrzabye (1524), Borowe (1548), Jastrza-
bie (1576), Borow (1783), Borowice (1827), 
Borowie (1880), Borowie Poduchowne (1921).

Zróżnicowanie nazw wynika z faktu, że wieś 
pierwotnie nosiła nazwę Jastrzębie z odmia-
nami, pochodzącą od pospolitego wyrazu ja-
strząb. W 1548 r. staraniem właściciela Jastrzę-
bi, kasztelana liwskiego Jana Warszewickiego, 
wieś uzyskała od króla Zygmunta I Starego 
prawa miejskie chełmińskie. Nowa nazwa mia-
sta Borowie pochodzi od wyrazu bór ‘zalesiona 
okolica’. Jakkolwiek samo miasto nie powstało, 
jednak z tych zamierzeń zachował się duży pro-
stokątny rynek w centrum. W XVII w. Borowie 

było własnością Radzymińskich, natomiast  
w XVIII i XIX w. należało do Moszyńskich,  
a w XX w. do Jóźwickich, których dobra liczy-
ły 418 ha. Ostatnimi właścicielami majątku 
byli Popławscy. Ich majątek rozparcelowano na 
podstawie dekretu o reformie rolnej.

W 1879 r. wieś i folwark należały do gminy 
Miastków w pow. łukowskim, a parafia licząca 
1562 dusze była częścią dekanatu łukowskiego. 
Wieś zamieszkiwało 212 osób w 14 domach. 
Dobra Borowie wraz z Brzozą (obecnie to zapew-
ne sąsiednie wsie Nowa Brzuza i Stara Brzuza) 
liczyły wówczas ziemi dworskiej 1574 morgi.

We wschodniej pierzei rynku stoi zdesakra-
lizowany już kościół pw. Świętej Trójcy. Para-
fia była erygowana w 1545 lub 1547 r. dzięki 
zabiegom Jana Warszewickiego. Pierwszy 
drewniany kościół wzniesiono tu w 1555 r. 

73	 Urząd	Gminy	Borowie	w	zabytkowym	dworze

Przewodnik subiektywny
po powiecie garwolińskim
Borowie (siedziba gminy)
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74	 Stary	kościół

75	 Dzwonnica	przy	starym	kościele

Następny, już murowany, powstał w 1715 r. 
Obecny kształt to wynik prac z 1831 r. z funda-
cji Ludwiki z Załuskich Moszyńskiej, kaszte-
lanki lubelskiej. Nową świątynię konsekrował  
w 1845 r. bp Franciszek Lewiński. W następ-
nych latach poddano ją drobnym przebudo-
wom poprzez powiększenie i zmianę kształtu 
okien w 1888 r. i dodanie szczytu z wieżycz-
ką na sygnaturkę ok. 1907 r. Budynek został 
wzniesiony z cegły w stylu klasycystycznym. 
Fasada zwieńczona jest trójkątnym szczytem 
z barokowym krucyfiksem z 2. poł. XVII w. 

Na początku 2009 r. kościół wraz z dzwon-
nicą przekazano gminie. Obecnie planuje się 
za fundusze unijne i własne samorządu gmin-
nego odrestaurować świątynię. Przez następ-
ną dekadę będą w niej organizowane działania 
kulturalne, których forma będzie odpowiadać 
powadze obiektu sakralnego. Od listopada 
2015 r. czynna jest tu wystawa „Lotnicy polscy 
w bitwie o Anglię”, wcześniej zorganizowano 
m.in. wystawy: „Sybiracy” i „Carmina Patria” 
(historia hymnu polskiego).

Na teren kościelny prowadzi murowana ba-
rokowa brama prawdopodobnie z ok. 1715 r., 
ze szczytem nadbudowanym w 1907 r. Na jej 
osi arkada przejazdowa sklepiona jest krzyżo-
wo. Brama pełniła również funkcję dzwonnicy. 
W południowej części kamiennego parkanu 
(od strony dworu) jest bramka z czerwonej ce-

gły. Natomiast w północno-zachodnim naroż-
niku wzniesiono w 1887 r. kostnicę z kamieni 
polnych i cegły. Na cmentarzu przykościelnym 
zachowała się płyta nagrobna zm. w 1850 r. 
Mieczysława Dąbrowskiego.

Na skwerze naprzeciw bramy stoi Chrystus 
z Sercem Gorejącym z 20 VI 1936 r. Obok, 
przy pomnikowym drzewie, jako ciekawostki 
przyrodnicze, ustawiono dwa olbrzymie głazy 
narzutowe. Warto zwrócić uwagę na drewniane 
domy stojące przy ulicach wokół skweru (daw-
nego rynku): Kościelnej i Leona Popławskiego.

Na południe od rynku i kościoła, za stawem 
znajduje się klasycystyczny dwór. Wokół dwo-
ru rozciąga się zabytkowy park krajobrazowy  
z 1. poł. XIX w. Szczególną uwagę zwracają trzy 
pomnikowe drzewa od strony stawu. Dwór 
został wzniesiony w 1. ćw. XIX w. dla rodziny 
Moszyńskich. Po II wojnie światowej został 
nieco zniekształcony. Ma oryginalny układ 
dwóch portyków kolumnowych. Skromniej-
szy jest w fasadzie głównej, bardziej okazały – 
sześciokolumnowy i zwieńczony trójkątnym 
szczytem – w elewacji bocznej, wschodniej. 
Pierwotnie z przeciwnej strony znajdował się 
pawilon mieszczący kuchnię dworską, połą-
czoną z głównym korpusem murowanym gan-
kiem. Od frontu zachował się zarys podjazdu  
z kolistym gazonem na środku. Obecnie  
w dworze mieści się Urząd Gminy Borowie.
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Na północny wschód od starego kościoła 
zbudowano z cegły w latach 1985–1991 nową 
świątynię (ul. Garwolińska 7a) pw. Trójcy 
Świętej. Przed świętami Bożego Narodzenia 
na ścianie nad wejściem ustawiane są figury 
szopki betlejemskiej. Na północ od świątyni 
położony jest cmentarz parafialny, na którego 
terenie rośnie wiele imponujących dębów. 

Cmentarz otoczony jest murem z kamie-
ni polnych. Od drogi prowadzącej do Jaźwin 
wchodzi się tu przez dwie furtki z czerwonej 
cegły. Obok na dwóch kamieniach wyryto cyfry 
1896. W południowo-zachodnim narożniku 
nekropolii są usytuowane najstarsze nagrob-
ki właścicieli ziemskich, wykonane głównie  
z piaskowca. Pochowani są tutaj byli właściciele 
majątku Borowie: zm. w 1883 r. Wanda z Kar-
skich Jóźwicka, zm. w 1874 r. Andrzej Jóźwicki 
i zm. w 1922 r. Feliks Jóźwicki, oraz dziedzic 
dóbr Obrąb, zm. w 1869 r. Ignacy Abramowicz. 

Od strony nowego kościoła znajduje się bra-
ma główna, którą można dojść do łączki w cen-
trum cmentarza. Tutaj wzniesiono w 1949 r. 
pomnik POLEGŁYM / ZA / OJCZYZNĘ / 1939–
1945 R. / Z PARAFII BOROWIE. Niedaleko jest 
mogiła Mariana Zawadki, który mając 22 lata, 
ZGINĄŁ W OBRONIE OJCZYZNY / Z RĄK 
NIEMIECKICH / DN. 12 MAJA 1943 R.

W gminie Borowie – poza odrębnie opisany-
mi miejscowościami – na uwagę zasługują po-
bliskie Jaźwiny. W tej wsi przy skrzyżowaniu, 
naprzeciw remizy stoi precyzyjnie zdobiony 
krzyż drewniany z 1936 r. Niedaleko znajdu-
je się pomnik poświęcony żołnierzom Wojska 
Polskiego dowodzonym przez kpt. Czesława 
Wiścickiego, którzy 16 i 17 IX 1939 r. stoczyli 
bitwę z niemieckim oddziałem. W starciach 
poległo 24 Polaków. Przez okoliczną ludność 
zostali pochowani we wspólnej mogile. 

76	 Zachodnia	furtka	na	cmentarz	parafialny,	 

w	głębi	grobowiec	rodziny	Abramowiczów,	

właścicieli	dóbr	ziemskich	Obrąb

77	 Pomnik	Poległym	za	Ojczyznę	w	latach	 

1939–1945

78	 Pomnikowe	drzewa	w	parku	dworskim
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Wieś położona jest nieco na uboczu: na 
zachód od drogi krajowej nr 17 i na pół-

nocny zachód od Gończyc. Część miejscowo-
ści o nazwie Karolinów usytuowana jest po 
wschodniej stronie wymienionej szosy. Są to 
tereny dawnego majątku Chotynia. W tym 
miejscu istniała dawniej karczma przy trak-
cie warszawsko-lubelskim. W jej zabudowa-
niach urządzono młyn parowy, który zwany 
był Karolin.

Chotynia w 1783 r. była własnością wdowy 
po mieczniku stężyckim Ignacym Moszczyń-
skim. W XIX w. majątkiem władała rodzina 
Grajbnerów. W 1827 r. we wsi było 14 domów 
i 152 mieszkańców, a w 1879 r. – 49 domów 
i 316 osób, na gruntach o pow. 1948 morgów. 
Majątek Stanisława Grajbnera miał 2127 mor-
gów. Następnie właścicielami Chotyni byli do 
lat 20. XX w. Śnieżko-Błoccy, których majątek 
skurczył się do ok. 600 morgów.

Do Chotyni najłatwiej dojechać ul. Parkową 
z Gończyc, kierując się na północny zachód. 
Dojedziemy do skrzyżowania z drogą biegną-
cą przez wieś i obsadzoną kasztanowcami. 
Drzewa nadają jej charakter alei. Po prawej 
stronie przy skrzyżowaniu stoi klasycystycz-

na kapliczka murowana z 1. poł. XIX w. Jest 
czworokątna, zbudowana na podwyższonym 
cokole, a do jej wnętrza prowadzą schody. Ar-
kadę wejściową ujęto dwoma kanelowanymi 
pilastrami. W trójkątnym frontonie mieści się 
żeliwne Oko Opatrzności, pod nim sentencja 
BOGU Z JEGO DARÓW. W środku figura 
Matki Boskiej. 

Na zachód od kapliczki wznosi się główna 
atrakcja miejscowości, czyli dwór pod nume-
rem Chotynia 96. W jego wejściowym porty-
ku na dwóch parach kolumn, dźwigających 
trójkątny przyczółek, zachowana jest data bu-
dowy: 1808. Klasycyzujący portyk zbudowany 
jest na osi parterowego budynku krytego strze-
chą po ostatnim remoncie, który został prze-
prowadzony w latach 1999–2003. (Niestety, 
pokrycie dachu wyraźnie kłóci się ze stylem 
architektonicznym siedziby ziemiańskiej). 
Obecnie budynek pełni funkcję centrum kon-
ferencyjnego z restauracją, hotelem i winote-
ką. Wokół są pozostałości parku o pow. 2 ha 
z malowniczą sadzawką i nowym pawilonem. 

Naprzeciw bramy wjazdowej do dworu, na 
południowy wschód od niej w obniżeniu tere-
nu zachowany jest niedostępny staw.

Chotynia (gmina Sobolew)

79	 Dwór	w	Chotyni.	

Widok	elewacji	

frontowej
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Stolica powiatu znajduje się na Równinie 
Garwolińskiej, nad rzeką Wilgą, przy daw-

nym trakcie, obecnie drodze krajowej nr 17  
(z obwodnicą od strony zachodniej), krzyżują-
cej się z drogą krajową nr 76, która łączy Wilgę  
z Łukowem. Plan miasta jest regularny, przecię-
ty arterią komunikacyjną, przebiegającą z pół- 
nocy na południe. Można wyodrębnić zwartą 
zabudowę murowaną rynku, a poza nim rozpo-
znawalna jest częściowo zachowana zabudowa 
drewniana.

Nazwę miejscowości wywodzi się od nazwy 
osobowej łacińskiej lub pochodzenia niemiec-
kiego. Podstawa imienna Garw- pochodzi od 
łacińskiego Gerwinus i Gervasinus (Gerwazy). 
W 1534 r. był notowany niejaki Garwacz. Stąd 
sugeruje się, iż Garwolin stanowił własność 
Garwola (nazwa dzierżawna). Tłumaczy się 

też, że nazwa została utworzona za pomocą 
dzierżawczego przyrostka -ino, -in od nazwy 
osobowej Garwol, a ta od słowa wół lub Gar-
woł, co z kolei od niemieckiego imienia Ga-
ruwald (germ. garwa ‘przygotowany, uzbrojo-
ny’ i waldan ‘panować, rządzić’). Początkowo  
w dokumentach nazwę zapisywano w rodzaju 
nijakim: Garwolino. Od końca XV w. (1493) 
przybrała formę rodzaju męskiego Garwolyn. 
W rejestrze poborowym z 1576 r. wymieniony 
jest jako civitas et parochia Garwolin.

Badania poprzedzające budowę obwodni-
cy Garwolina ujawniły, że ok. VIII w. w rejo-
nie miasta istniały już osady o charakterze 
miejskim. Podstawowym źródłem wiedzy  
o średniowiecznych dziejach powiatu są bada-
nia archeologiczne w Garwolinie i Podebłociu 
(grodzisko średniowieczne). 

80	 Siedziba	Starostwa	w	Garwolinie

Garwolin (siedziba powiatu) 
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Osada notowana była w ziemi czerskiej od 
XIV w. W najstarszej wzmiance z 1386 r. wy-
stępuje pod nazwą Garwolino. W 1407 r. zo-
stała sprzedana przez kasztelana czerskiego 
Wiganda Ciołka księciu mazowieckiemu Ja-
nuszowi I, tym samym włączona do Mazow-
sza. Nowy właściciel 20 lipca 1423 r. nadał 
miejscowości przywilej lokacyjny na prawie 
chełmińskim. Od tej chwili o Garwolinie mó-
wimy jako o mieście.

W 1526 r., po wygaśnięciu linii Piastów ma-
zowieckich, Garwolin wszedł w skład Korony 
i stał się miastem królewskim. Od 25 lutego 
1539 r. pełnił rolę stolicy powiatu, po usta-
nowieniu roków ziemskich (sądów) dla zawi-
ślańskiej części ziemi czerskiej, w której skład 
wchodził aż do rozbiorów. Od 1565 r. był sta-
rostwem niegrodowym, a w latach 1809–1837 
i ponownie od 1866 r. stolicą powiatu.

Rozwój gospodarczy miasta, którego pod-
stawą były rzemiosło i wyrób piwa, przypadł 
na okres od XVI do poł. XVII w. W poł. XVI w. 

Garwolin stanowił najpoważniejszy ośrodek 
rzemiosła i handlu w regionie, w tym czasie 
miało tu warsztaty 230 rzemieślników. Na 
pocz. XVII w. było ich już 262 oraz kilkunastu 
garncarzy. O zamożności miasta świadczyło 
istnienie pracowni złotnika, jedynego w tej 
części Mazowsza. W wykazie rzemieślników 
znajdował się również szklarz, niewykluczo-
ne, że posiadał własny piec hutniczy.

Król Stefan Batory zezwolił 12 kwietnia 
1578 r. na budowę browarów i warzenie piwa. 
W 1677 r. liczba piwowarów doszła do 160 i to 
mimo że starosta garwoliński i hetman wielki 
koronny Jan Zamoyski w 1583 r. wyprowadził 
słodownię i browar do Zamościa. Duże zna-
czenie gospodarcze miały też młyny wodne. 
Budowane kolejno w tych samych miejscach 
na Wildze, pracowały przez kilka stuleci.  
W XVI w. jeden z nich nazywał się Pluta, dru-
gi Nadolny. Od połowy XVIII w. w okolicach 
Garwolina powstawało dużo zakładów prze-
mysłu szklarskiego. W XIX w. rozwinęły się 

81	 Fasada	kościoła	parafialnego	pw.	Przemienienia	Pańskiego

82	 Nawa	główna	kościoła	parafialnego
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garbarstwo i kuśnierstwo. W tym czasie do 
rozwoju miasta przyczyniła się także budo-
wa linii kolejowej z Warszawy do Dęblina.  
W dwudziestoleciu międzywojennym Gar-
wolin znany był jako ośrodek produkcji kożu-
chów. Nadal rozwijało się młynarstwo. Poza 
młynami wodnymi na peryferiach miasta do 
1939 r. przemiału zboża dokonywano w dwóch 
wiatrakach typu koźlak.

Okresy zastoju i regresu miasto przeżywało 
w związku z pożarami w latach 1558, 1822, 
1825 i 1854 oraz podczas wojen szwedzkich  
w latach 1655–1660. 

Garwolin został w znacznym stopniu znisz-
czony przez lotnictwo niemieckie 8 września 
1939 r. Wówczas kościół stracił swe imponu-
jące wieże. Widok zbombardowanego miasta 
wywarł przygnębiające wrażenie na przelatu-
jącym nad nim asie polskiego lotnictwa, ppor. 
pil. Stanisławie Skalskim. Ten oficer 4 Pułku 
Lotniczego z Torunia, który w 1939 r. odniósł 

najwięcej zwycięstw spośród polskich pilotów 
myśliwskich, tak wspomina jeden z lotów na 
początku września: W czasie patrolu nie na-
trafiliśmy na hitlerowców w powietrzu i mu-
sieliśmy się „zadowolić” widokiem zadymio-
nej Warszawy i zrytego bombami niby olbrzy-
mie kretowisko lotniska dęblińskiego oraz ob-
razem resztek Garwolina, który można było 
odnaleźć już tylko na mapie. Mała mieścina 
dogorywała w ogniu. W rocznice tego bom-
bardowania organizowane są uroczystości na 
cmentarzu wojennym w Garwolinie. Bierze  
w nich udział przede wszystkim młodzież, 
obecni są kombatanci i władze samorządowe.

Okres II wojny światowej był wyjątkowo 
trudny – nie tylko dla mieszkańców miasta, 
lecz także całego regionu – głównie za sprawą 
starosty niemieckiego Karla Ludwiga Freuden-
thala, uważanego za kata powiatu. Tylko do 
końca 1942 r. na jego rozkaz gestapo i żandar-
meria zamordowały 890 osób. Za swoje zbrod-

83	 Pomnik	wraz	z	kalendarium	dziejów	miasta
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84	 Przykład	drewnianej	zabudowy	Garwolina	

85	 Zabytkowy	wóz	pożarniczy	na	terenie	siedziby	OSP	im.	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego

nie został skazany na przełomie 1942/1943 r. 
wyrokiem sądu Delegatury Rządu na Kraj 
na karę śmierci. Wyrok wykonano. W czasie 
okupacji rozwinęła się działalność organiza-
cji konspiracyjnych, głównie Armii Krajowej, 
Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił 
Zbrojnych. W dniach 23–30 lipca 1944 r. od-
działy Obwodu „Gołąb” Armii Krajowej wzięły 
udział w akcji „Burza”.

Parafia w Garwolinie powstała w latach 
1407–1418 w archidiakonacie warszawskim 
diecezji poznańskiej. Dekanat miejscowy 
utworzono po 1536 r. W 1797 r. powołano  
w Garwolinie oficjalat generalny z 36 parafia-
mi, który został zniesiony w 1807 r. po włącze-
niu Garwolina do diecezji lubelskiej. W latach 
1807–1818 istniał tu oficjalat okręgowy dla 
garwolińskich dekanatów. Od 1818 r. Garwo-
lin należy do diecezji siedleckiej.

Istniał tu początkowo drewniany kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP, erygowany w 1418 r. 
Kolejne świątynie wznoszono kilkakrotnie  
w latach: 1466, 1629, 1661 (po zniszczeniach 
potopu szwedzkiego), 1780 i 1839. Obecny mu-
rowany kościół przy ul. Staszica pw. Przemie-
nienia Pańskiego został wzniesiony w latach 
1890–1909 według projektu Józefa Piusa Dzie-
końskiego (1847–1927). Po spaleniu w 1944 r. 
świątynię odbudowano. Jest to budowla neokla-
sycystyczna, z dwuwieżową fasadą. W głównym 
ołtarzu zwraca uwagę obraz Wincentego Łuka-

siewicza z 1894 r. Przemienienie Pańskie, na-
tomiast w bocznych Św. Stanisław Kostka Le-
ona Szpędrowskiego z 1897 r., Św. Józef Leona 
Biedrońskiego (XIX w.) oraz Św. Jan Chrzciciel 
(kopia obrazu Bartolomea Estebana Murilla  
z XVIII w.). Tytuł kolegiaty został nadany świą-
tyni przez biskupa siedleckiego Zbigniewa 
Kiernikowskiego 20 kwietnia 2011 r.

W fasadzie kościoła i w jego wnętrzu umiesz-
czono szereg tablic pamiątkowych. Poświęco-
ne są m.in. Janowi Pawłowi II, budowniczym 
kościoła, żołnierzom Armii Krajowej Obwodu 
„Gołąb”, harcerzom Szarych Szeregów Hufca 
„Orłów”, żołnierzom 1 Pułku Strzelców Kon-
nych zmot., ofiarom stalinizmu, zm. w 1899 r. 
lekarzowi Józefowi Nowakowi, oficerom za-
mordowanym w Katyniu, więźniom Gułagu, 
ks. Józefowi Szajdzie, lekarzowi miasta Garwo-
lina Janowi Lipińskiemu, żołnierzom 1 Pułku 
Strzelców Konnych poległym podczas wojny 
polsko-bolszewickiej, żołnierzom szwadronu 
zapasowego 16 Pułku Ułanów i obrońcom 
krzyża w Miętnem.

W wiekach XVI–XVIII w Garwolinie stał 
także drewniany kościół pomocniczy pw. św. 
Anny, a w 1839 r. na cmentarzu grzebalnym 
zbudowano kaplicę klasycystyczną. Szkoła 
parafialna, wzmiankowana od 1512 r., dzia-
łała aż do rozbiorów. Szpital dla ubogich przy 
kościele istniał w latach 1526–1536. Założyła 
go księżna Anna Mazowiecka. Do wybitnych 
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proboszczów zalicza się: ks. Tomasza Osta-
szewskiego (1789–1809) – późniejszego bisku-
pa płockiego i ks. Mariana Juszczyka – kapela-
na AK rozstrzelanego przez Niemców w 1942 
r. W Garwolinie funkcjonuje od 1950 r. dom 
zakonny ss. franciszkanek od cierpiących, któ-
re służą chorym w szpitalu. Są też dwa domy 
służek NMP Niepokalanej (od 1887 i 1916 r.), 
siostry pracują w szpitalu i zajmują się kate-
chizacją.

W 1878 r. w Garwolinie mieszkało 93 tys. 
osób, z czego większość stanowiły kobiety. Po-
dział wyznaniowy przedstawiał się następu-
jąco: katolicy 85% (78 725 osób), wyznania 
mojżeszowego 12% (11 838), ewangelicy 2% 
(1815), prawosławni 80 osób, raskolnicy 77 osób. 
Natomiast w powiecie w sierpniu 1920 r. po-
dział ludności (137 777 mieszkańców) pod 
względem wyznaniowym był następujący: 

katolicy wyznania rzymskiego 85,20%, inne 
wyznania chrześcijańskie 1,81%, osoby wy-
znania mojżeszowego 12,89% (w Garwolinie 
47,70%), prawosławni 0,09%. 

Przed II wojną światową Żydzi stanowi-
li 30% mieszkańców miasta. W Garwolinie 
żyli już w XVIII w., jednak największy rozwój 
ich osadnictwa nastąpił w XIX w. W 1827 r.  
w miejscowości żyło 141 wyznawców juda-
izmu, w 1861 r. – 656, a pod koniec XIX w. 
liczba ta sięgnęła 2182 osób. Podstawę utrzy-
mania większości garwolińskich Żydów sta-
nowiły handel i rzemiosło, niektórzy dorabiali 
się dzięki dostawom zaopatrzenia dla miejsco-
wego garnizonu. W 1860 r. gmina żydowska  
w Garwolinie wzniosła synagogę. Podobnie 
jak w innych miastach kraju licznych zwolen-
ników zyskiwały idee chasydyzmu. Miejscowi 
chasydzi pozostawali pod wpływem cadyków 
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z Radzymina, a także dynastii z Aleksandro-
wa Łódzkiego i Góry Kalwarii. W Garwolinie 
działały też żydowskie organizacje społeczno- 
-polityczne, między innymi ugrupowania sy-
jonistyczne czy ortodoksyjna partia Agudat 
Israel. 

O szczegółach historii miasta możemy do-
wiedzieć się nie tylko z literatury i internetu. 
Poznaniu dziejów Garwolina i postaci z nim 
związanych służy także niezwykły pomnik 
księcia Janusza I autorstwa Tomasza Górnic-
kiego, usytuowany w północnym narożniku 
skrzyżowania ul. Staszica i Kościuszki. Mo-
nument został odsłonięty 12 września 2013 r.  
w rocznicę nadania przez księcia praw miej-
skich Garwolinowi. Obok historycznej po-
staci i jego biogramu pomnik składa się m.in.  
z kalendarium dziejów miasta. 

Na południe od tego skrzyżowania, na ścia-
nie domu przy ul. Kościuszki 13 umieszczono 
tablicę pamiątkową z napisem 75 LAT HAR-
CERSTWA W SŁUŻBIE ZIEMI GARWOLIŃ-

SKIEJ 1913–1988. Wędrując na północ ul. Ko-
ściuszki, dojdziemy do skweru im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego z pomnikiem Żołnierzy 
Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych. 

Dalej przy tej samej ulicy, po prawej stronie, 
przed ul. Marmurową i zjazdem na obwodni-
cę znajduje się cmentarz wojenny. Spoczywa 
tu ponad 10 tys. żołnierzy Wojska Polskiego  
z września 1939 r. oraz Armii Czerwonej  
i Wojska Polskiego poległych podczas forsowa-
nia Wisły w sierpniu 1944 r. Wiele mogił jest 
bezimiennych. 

Ulica Kościuszki, przechodząca na połu-
dnie od Wilgi w al. Legionów, nie tylko sta-
nowi główny ciąg komunikacyjny, lecz także 
jest osią turystyczną miasta. Na początku 
al. Legionów po wschodniej stronie nad rze-
ką ustawiono pomnik z napisem POLAKU 
WIEDZ – OJCZYZNO PAMIĘTAJ. Niedawno 
monument betonowy zmieniono na wykona-
ny z granitu i brązu. W tym miejscu Niem-
cy rozstrzelali 8 lipca 1944 r. 30 Polaków  
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w odwecie za wykonanie wyroku śmierci na 
okupacyjnym staroście. Skazanych przywie-
ziono z Pawiaka. 

Po przeciwnej stronie alei, obok ronda, stoi 
zabytkowa kapliczka. Z obu stron drogi cią-
gną się tereny rekreacyjno-sportowe, z par-
kiem 550-Lecia na wschodzie oraz zalewem 
i młynem wodnym na zachodzie. Na rogu  
ul. Wyszyńskiego upamiętniono poetę Miro-
na Białoszewskiego, którego matka po wojnie 
mieszkała w Garwolinie. Przechodnie mogą 
zobaczyć trzy kaczki i przeczytać zwrotkę  
z wiersza Idę po chleb dla mamy:

Mijam dwie kaczki.
– Całe życie w Garwolinie?
– Dlaczego nie?
Pomnik-dowcip, będący pomysłem poloni-

sty Sławomira Michalika, został odsłonięty  
17 czerwca 2003 r.

Dalej na południe, po lewej stronie al. Legio-
nów, za zjazdem do Łaskarzewa znajdują się 
pozostałości dawnych koszar 1 Pułku Strzel-
ców Konnych.

Wróćmy do centrum miasta. Na skwe-
rze przy ul. Senatorskiej odsłonięto pomnik  
W 80-ROCZNICĘ „CUDU NAD WISŁĄ”  
I WYZWOLENIA ZIEMI GARWOLIŃSKIEJ 
SPOD OKUPACJI BOLSZEWICKIEJ (...). 

Niedaleko stąd, na skwerku za prezbite-
rium wspomnianego już kościoła, od strony  
ul. Sportowej znajduje się jedno z ważniejszych 
miejsc pamięci. Pomnik, doskonale widoczny 
z szosy prowadzącej do Siedlec, często tonie 
w kwiatach. Informuje o pobycie marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego w Garwolinie 17  
i 18 sierpnia 1920 r. W tych dniach podczas Bi-
twy Warszawskiej w mieście stacjonował sztab 
dowodzący kontruderzeniem znad Wieprza.

Nieco na wschód od pomnika po północnej 
stronie ul. Staszica, pod numerem 15 stoi naj-
starszy świecki budynek murowany w mieście. 
Został wzniesiony w 1910 r. W jego lewej części 
mieści się Urząd Miasta, natomiast w prawej 
Starostwo Powiatowe. Siedziba tych urzędów 
wpisana jest do rejestru zabytków. W 2015 r. 
podjęto decyzję o wyprowadzeniu starostwa 
do nowej siedziby, która ma być zbudowana 
do września 2018 r. W 2015 r. miasto wyku-
piło część zajmowaną przez władze powiato-
we. Tym samym jeden właściciel będzie miał 
większe możliwości pozyskania funduszy na 
rewitalizację perełki architektury Garwolina.

Warto zagłębić się też w zaułki miasta, by 
odkryć bardzo malownicze i kolorowe drew-
niane domy i inne pomniki świadczące o bo-
gatej historii Garwolina. 
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Wieś typu ulicówka, położona przy drodze 
krajowej nr 76, łączącej Wilgę z Łuko-

wem, nad rzeką Wilgą, na północny wschód od 
Garwolina. Na północ od niej są zabudowania 
Głoskowa-Kolonii. Dawnie zwany był także 
Glowszkowo (1408), Glowskowo (1426), Glo-
skowo (1458, 1478) i Głoskow (1576, 1783).

Zwiedzanie miejscowości i poznawanie 
jej historii najwygodniej zacząć od założenia 
dworsko-parkowego, znajdującego się w po-
łudniowej części wsi. Dwór w Głoskowie zo-
stał wzniesiony w 1. ćw. XIX w. zapewne dla 
rodziny Młyńskich, którzy byli właścicielami 
majątku w 1783 r. i następnie w XIX w. Jest to 
budynek parterowy, z dachem naczółkowym, 
krytym dachówką. Na osi ma murowaną sion-
kę nakrytą dwuspadowym daszkiem. Wejście 
flankują dwie pary kanelowanych kolumn, 
stylizowanych na doryckie. Nasuwają przy-

puszczenia, że pierwotnie tworzyły otwarty 
ganek kolumnowy.

W XIX w. właścicielami Głoskowa byli Prze-
bendowscy (ewangelicka rodzina szlachecka 
wywodząca się z księstwa słupskiego) i na-
stępnie Stalkowscy. W 1880 r. były to wieś  
i folwark w gminie Górzno z 192 mieszkańca-
mi, zajmującymi 26 domów. Dobra ziemskie 
składały się z: folwarku Głosków (187 morgów), 
folwarku Wrzosów z awulsem Słup (478 mor-
gów), wsi Głosków (344 morgi, 19 osad), wsi 
Dudka (133 morgi, 7 osad), wsi Wilkta (obec-
nie Wilchta, 237 morgów, 16 osad), w sumie 
2665 morgów powierzchni. Użytkowano młyn 
wodny, wiatrak i smolarnię, eksploatowano 
staw i pokłady marglu. Na pocz. XX w. majątek 
stanowił własność płk. Bazylego Afanasjewa. 
Jego dobra liczyły 439 ha. W 1931 r. majątek 
kupili Janina Czernicka i Abram Sukiennik  

Głosków (gmina Borowie) 
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z Siedlec. W 1934 r. była to własność Ignacego 
Dmowskiego, a rok później Jerzego Talmy.

Zdewastowany dwór zrekonstruowano  
w 1965 r. Wokół zachowane są pozostałości par-
ku z XIX w. W budynku mieści się obecnie Ośro-
dek Rehabilitacyjny „Monar”. Marek Kotański 
rozpoczął tutaj program terapeutyczny mający 
pomóc osobom uzależnionym. Do założenia 
dworskiego, jadąc od Łukowa, należy skręcić  
w lewo. Dwór znajduje się po prawej stronie, na-
tomiast po lewej – budynki dawnego folwarku: 
spichlerz murowany z 1840 r. i stodoła.

Przy drodze lokalnej do Łętowa natkniemy 
się na pozostałości dawnego młyna wodnego 
na Wildze i staw związany z funkcjonowaniem 
tego obiektu. Drewniany budynek o konstrukcji 
zrębowej pochodził z 1. poł. XIX w. Urządzenia 
napędzały jedno koło walne i turbina systemu 
Francisa mocy 15 KM. Młyn spłonął w wyniku 
napadu uzbrojonej grupy o nieokreślonym cha-
rakterze. Grobla młyńska została podwyższona 
w 1965 r., podczas budowy mostu. Po przekro-
czeniu Wilgi i skręceniu w prawo, na południe, 

dojedziemy drogą gruntową prowadzącą do Uni-
na do zadbanej mogiły powstańców z 1863 r. 

W północnej części wsi, za Zespołem Szkół 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, znajduje 
się kaplica i kapliczka przy skrzyżowaniu z polną 
drogą. W tym rejonie najciekawsze są pozostało-
ści dawnej cegielni. Zabytkowy charakter mają 
piece tunelowe, pozostałe obiekty, m.in. komin, 
są współczesne. Całość z biegiem lat coraz bar-
dziej niszczeje. Cegielnię zbudował w 1910 r. ów-
czesny właściciel majątku płk Bazyli Afanasjew. 
Piec systemu Hoffmana pozwalał na jednorazo-
we wypalenie 100 tys. cegieł. Zakład był czyn-
ny do 1963 r. z przerwami w czasie obu wojen 
światowych. Produkcji zaprzestano z powodu 
wyczerpania złóż gliny, którą eksploatowano na 
końcu wsi, po lewej stronie przed wyjazdem do 
Garwolina, i przewożono kolejką wąskotorową. 
W wyrobiskach powstały stawy. Glinę transpor-
towano także ciężarówkami z Unina. Po zakoń-
czeniu produkcji szopy do suszenia cegieł wyko-
rzystywano jako magazyny Rejonowej Spółdziel-
ni Ogrodniczej z Garwolina.
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Wieś leżąca nad Okrzejką, na południe 
od Sobolewa i na południowy wschód 

od trasy 807, na przecięciu dróg lokalnych do 
Sobolewa i Oronnego. W południowo-wschod-
nim narożniku skrzyżowania znajdują się 
dawne założenie dworsko-parkowe i zabudo-
wania gospodarcze oraz staw dawnego mająt-
ku ziemskiego. Nazwę wywodzi się od nazwy 
osobowej Godzisz lub słowiańskiego imienia 
Godzisław. Dawniej brzmiała również Go-
dzieschow (1497), Godzisch (1512), Goz-
dzysch (1529), Wolya Godzysz (1564–1565),  
Wolia Godzisz (1659) i Gudzisz (1881). 

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą 
sprzed ok. 6 tys. lat. Wzdłuż tarasu nadzalewo-
wego Okrzejki odkryto ślady czasowych obo-
zowisk myśliwskich, w tym m.in. narzędzia 
krzemienne. Początki wsi wiąże się z rodzi-
ną Maciejowskich h. Ciołek, wywodzącą się  

z Maciejowic. Po raz pierwszy miejscowość po-
jawia się w dokumentach z 1497 r. pod nazwą 
Godziszeschow. Na pocz. XVI w. dziedzicem 
Godzisza był dworzanin królewski i stolnik 
sandomierski (1514 r.) Kasper Maciejowski. 
Ze związku z Anną Leżeńską miał syna Miko-
łaja, kolejnego właściciela wsi. 

Mikołaj Maciejowski był dworzaninem 
króla Zygmunta II Augusta. W 1564 r. został 
starostą spiskim, a w 1572 r. wojewodą lu-
belskim. Majątek dziedziczny (Borowe, Go-
dzisz, Kaleń, Kochów, Oblin, Oronne i Polik) 
powiększył w 1545 r. o odkupione od braci 
stryjecznych dobra ziemskie w Bielawach  
i Mironicach. Miał także dwór w Krakowie, 
który sprzedał Tarnowskim. Zmarł w 1574 r. 
Jego spadkobiercą był syn Jan Maciejowski, 
starosta spiski oraz kasztelan czechowski i za-
wichojski. Po jego śmierci w styczniu 1588 r. 

Godzisz (gmina Sobolew) 
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majątek przejęli synowie Krzysztof i Mikołaj, 
którzy zmarli w 1622 r. Na nich zakończył się 
ród Maciejowskich h. Ciołek.

W XVI w. przez pewien czas nazwa wsi 
brzmiała Wola Godzisz, świadcząca o zwol-
nieniu mieszkańców od płacenia podatków. 
Przywilej o nazwie wola lub wolnizna był 
wydawany przez właścicieli majątku na czas 
zagospodarowania się. W spisie podatkowym  
z 1569 r. podano informację, że Wolia Go-
dzisz zajmowała pow. 3 łanów. Na tej podsta-
wie oblicza się, że mogło ją zamieszkiwać ok.  
40 osób (jedna rodzina chłopska uprawiała  
pół łana, czyli 8–9 ha).

W 2. poł. XVII w. dobra maciejowickie 
wraz z Godziszem przeszły na własność Jana 
z Oleśnicy, pochodzącego ze sławnej rodziny 
Oleśnickich. Po jego śmierci w 1674 r. właści-
cielką była wdowa Anna Oleśnicka, następnie 
krewni jej drugiego męża, a później kolejno 
rody Tarłów oraz Potockich. Zamoyscy obej-
mują te dobra w 2. poł. XVIII w. i władają nimi 
do 1945 r. W 1799 r. Godzisz był jedną z więk-
szych wsi w ówczesnej parafii Maciejowice, 
liczył 45 domów. W 1807 r. właścicielem dóbr 
w tej miejscowości był Kacper Krzyżanowski.

W 1827 r. w Godziszu mieszkało 271 osób  

w 42 domach, w 1880 r. wieś liczyła 47 do-
mów z 428 mieszkańcami i do 1921 r. rozrosła 
się do 87 domów i 500 mieszkańców. W tym 
czasie w folwarku mieszkało 40 osób w dwóch 
domach. Przed wojną Zamoyscy sprzedali 
Godzisz warszawskiemu fabrykantowi o na-
zwisku Kwaśniewski. Folwarkiem zarządzał 
wówczas Aleksander Olszewski. W 1934 r. 
wybudowano nową rządcówkę. W 1939 r. na 
południowym skraju wsi miał miejsce przy-
padek zniszczenia polskiego czołgu, prawdo-
podobnie przez własną załogę z powodu braku 
paliwa. Przypuszcza się, że to był jeden z po-
jazdów typu 7TP.

Po wojnie majątek Zamoyskich w Podzam-
czu rozparcelowano i utworzono Państwowe 
Gospodarstwo Ogrodnicze. Grunty wsi weszły 
w jego skład. 

Pierwszy dwór w Godziszu zbudowano na 
pocz. XVII w., w miejscu zwanym Piaskową 
Górką. Został zniszczony prawdopodobnie 
podczas potopu szwedzkiego. Pozostałości 
jego fundamentów odkryto w miejscu, w któ-
rym stoi obecnie szkoła podstawowa. Następ-
ny dwór wniesiono wiek później, w miejscu 
obecnego. Jest to budynek drewniany, pocho-
dzący w swej dzisiejszej formie prawdopodob-
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nie z 1934 r., rozległy, parterowy, nakryty da-
chem dwuspadowym. Ma szeroką wystawkę 
na osi, która tworzy rodzaj pseudoryzalitu. Po 
jego obu stronach są otwarte werandy poprze-
dzające wejścia do dworu. Budynek zamiesz-
kany jest przez kilka rodzin.

Wokół zachowane są resztki parku krajo-
brazowego z 1. poł. XIX w., przekształconego 
na pocz. XX w. Ocalały też do naszych czasów 
okazy starodrzewu w postaci m.in. dębów, wią-
zu i dwóch topoli po bokach alei wjazdowej.  
W pobliżu są także budynki dawnego folwar-
ku, staw i pozostałości młynówki nieistnieją-
cego już młyna wodnego przy moście. 

Do 1944 r. młyn należał do Zamoyskich, 
później był własnością Państwowego Gospo-
darstwa Ogrodniczego w Podzamczu. Budy-
nek był drewniany, wsparty na palach drew-
nianych i betonowych. Pochodził z pocz. XX w. 
Początkowo urządzenia poruszały dwa koła 
korzeczne, w 1923 r. zainstalowano turbinę 
systemu Francisa o mocy 15 KM, a kilka lat 
później silnik spalinowy tej samej mocy. Jesz-
cze przed wojną napęd wspomagała lokomo-

bila parowa. W 1949 r. zainstalowano nową 
turbinę wodną i silnik elektryczny jako głów-
ną siłę młyna. Czynny był jeszcze w latach 70. 
XX w. 

Na wschód i południowy wschód od mostu 
i miejsca po młynie rozciągają się dwa duże 
stawy i zalew na rzece Okrzejce, przedzielone 
groblami. Trzeci, mały położony jest na połu-
dniowej stronie. Na środkowym zalewie jest 
wyspa. Zbiorniki tworzą fragment łowiska 
ciągnącego się od Trojanowa do Oronnego.  
W czasie ulew rzeka tutaj gwałtownie przybie-
ra i ma charakter górskiej. Wśród łowionych 
ryb spotyka się większość gatunków słodko-
wodnych, z karpiem, płocią, leszczem, linem, 
amurem, okoniem i szczupakiem na czele.

Na uwagę zasługują w Godziszu także trzy 
krzyże. Przy wjeździe od Maciejowic, po pra-
wej stronie stoi drewniany o bardzo bogatej 
snycerce. Dwa pozostałe wykuto z granitu: 
jeden znajduje się przy skrzyżowaniu w cen-
trum miejscowości, z kapliczką z 1921 r., dru-
gi, z 1917 r., wznosi się po prawej stronie przy 
wyjeździe do Sobolewa.

97	 Zalew	na	Okrzejce
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Na północny zachód od Godzisza, przy dro-
dze między Sobolewem i Oronnem jest miej-
sce poświęcone pamięci Tadeusza Kościuszki. 
Obok trójkątnej kapliczki zachował się pień 
drzewa, który zakonserwowano i opatrzono 
dwiema tablicami pamiątkowymi – w 1929  
i 2004 r. Umieszczono je w hołdzie naczelni-
kowi insurekcji, który odpoczywał pod tym 
drzewem przed bitwą pod Maciejowicami.  
W lesie naprzeciw pomnika zachowane są tran-
szeje i stanowiska ckm z okresu II wojny świa-
towej. Od tego miejsca do Sobolewa prowadzi 
aleja drzew: klony, jesiony, grochodrzewy i lipy.

Po wojnie budowano systemem szarwarku 
drogę z Godzisza do Sobolewa. Budulec, czyli 
piasek i żwir, pozyskiwano z pobliskiego lasu  
i przewożono furmankami. W żwirowni wozacy 
znaleźli kamień, który wzbudził sensację w oko-
licy i wywołał interwencję funkcjonariuszy mi-
licji. Tak się o tej sensacji do tej pory opowiada:

Po prostu był kamień w lesie, w Godziszu. 
Był pęknięty. Może kiedyś podłożono ładu-
nek, żeby go rozsadzić? W nim była szczelina, 
a w tej szczelinie takie pudełko. Jak to kiedyś 
landryny sprzedawali. Metalowe, tylko takie 

prostokątne, płaskie. Było właśnie włożone 
w tę szczelinę to pudełko. Jak tam podkopali 
od spodu, to ten kamień się obsunął i pudełko 
wyleciało. 

Ktoś to pudełko wziął na szpadel i rzucił na 
załadowaną furmankę z okrzykiem: Dynamit! 
Właściciel fury ze strachu zrzucił je na ziemię. 
Ktoś inny rzucił je na następną furę. 

I tak: na wóz i na ziemię! Na wóz i na zie-
mię! Dosyć, że to pudełko się roztworzyło. 
Jak się roztworzyło to pudełko, to wtedy te 
wszystkie klejnoty, pieniądze te złote, to 
wszystko się rozsypało.

To te kosztowności tak połapali, jak kto 
mógł. Kto był silniejszy, więcej nałapał. Tego 
odepchnął, tamtego przewrócił. Ale jak się za-
częli o to tam dobijać, to se połamali żebra, 
to się poprzewracali. Bo w tym motłochu tak 
było. No i doszło na posterunek do Sobolewa.

Przyjechała milicja, zrobiła protokół. Ale kto 
był cwany, to schował i nie oddał. A kto taki 
może więcej wziął, to chciał trochę oddać.

Jak widać, krążące wcześniej pogłoski, że 
dziedzic z Godzisza ukrył kosztowności, oka-
zały się prawdą.

98	 Pomnik	–	drzewo,	przy	którym	przed	bitwą	odpoczywał	Tadeusz	Kościuszko
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Położone są na skrzyżowaniu drogi krajowej 
nr 17 i drogi wojewódzkiej nr 807. Daw-

niej nazwę zapisywano również jako: Gan-
czicze (1430), de Ganczicze (1508, 1569), 
Gąnczycze (1529), Ganczycze (1564, 1565), 
Gonczycze (1787) i gwarowo Gońcyce. Nazwa 
pochodzi od osady Gańcza, z sufiksem -ice. 
Zmiana Gańczyce na Gończyce zaszła w wy-
niku pochylenia a przed ń, a także na skutek 
upodobnienia do wyrazu gonić.

W XVIII w. i do poł. XIX w. Gończyce należa-
ły do rodziny Grabowskich. W 1738 r. starosta 
trzebieszowski Franciszek Kazimierz Grabow-
ski dokonał nieudanej próby lokacji miasta, 
którego śladów brak w rozplanowaniu miej-
scowości. Po nim właścicielem majątku był 
miecznik stężycki Fabian (Florian) Grabowski, 
a od ok. 1783 r. wdowa po nim Ewa z Szwerd- 

feldtów. Następnie dobrami władał zmarły 
w 1837 r. i pochowany w Gończycach Józef 
Grabowski. Jego piaskowcowy nagrobek ozdo-
biony jest herbem Pobóg. Potem była to włas-
ność Kiwerskich. W 2. poł. XIX w. i w XX w. 
majątkiem władali Roszkowscy, w tym Il-
defons Roszkowski, sędzia Kazimierz Rosz-
kowski i ostatni właściciel Jerzy Roszkowski. 
Wszyscy spoczywają na założonym w 1834 r. 
cmentarzy parafialnym.

W 1827 r. w Gończycach było 28 domów za-
mieszkałych przez 127 osób. Do 1880 r. liczba 
mieszkańców wzrosła do 395 (31 domów). We 
wsi na pow. 546 morgów było 16 osad. Folwark 
w tym czasie zajmował 904 morgi, a w latach 
20. XX w. majątek liczył 454 ha.

Dawna siedziba ziemiańska znajduje się 
w pozostałościach parku krajobrazowego  

Gończyce (gmina Sobolew) 
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z 1. poł. XIX w. przy ul. Parkowej, przy dro-
dze wyjazdowej na północ, w kierunku dworu 
w Chotyni. Murowany dwór wznoszony był 
w dwóch etapach. Na pocz. XIX w. powstała 
część parterowa, następnie w 2. poł. tego sa-
mego wieku siedzibę powiększono o piętro-
we skrzydło. Całość sprawia wrażenie dzieła 
projektanta niezbyt wysokich lotów. Nieco 
eklektyczny charakter budowli nadaje balkon 
na dwóch kolumnach nad wejściem i elewacje 
skrzydła z arkadkowymi wnękami przypomi-
nającymi fryz typu lombardzkiego. Budynek 
jest zamieszkały. W zaniedbanym parku za-
chowały się okazy starodrzewu, w tym aleja 
lipowo-grabowa, prowadząca do pobliskiego 
lasu, i pomnikowy dąb czerwony.

Położenie miejscowości przy szlaku han-
dlowym i pocztowym sprzyjało rozwojowi. 
Ok. 1850 r. ówczesny właściciel dóbr Goń-
czyce Tomasz Grabowski wzniósł przy szo-
sie warszawsko-lubelskiej murowane bu-
dynki z urzędem pocztowym, mieszkaniami 
urzędników, oberżą, stajnią dla koni, kuźnią 
i sklepem. Później, po poprowadzeniu nad-
wiślańskiej linii kolejowej, przesyłki zaczęto 
przewozić pociągami, więc urząd pocztowy  
w Gończycach został skasowany. W pustych 
pomieszczeniach ulokowano sąd pokoju, kół-

ko rolnicze i kasę spółdzielczą. Po przeniesie-
niu sądu pokoju do Maciejowic w budynku za-
łożono fabrykę sukna. W 1935 r. całość zaku-
pił Józef Gołaszewski. Rozebrał część dawnej 
poczty i zbudował młyn motorowy. Zainsta-
lował w nim dynamo produkujące prąd elek-
tryczny do oświetlania miejscowości.

Po wiatraku pracującym niegdyś w Gończy-
cach nie ma śladu. Natomiast rozpoznawalne 
są pozostałości po młynach wodnych usytu-
owanych niegdyś na rzece Promnik. Po jednym  
z nich zachowały się ślady grobli i zarysy stawu 
na północny wschód od szosy nr 17. Według lo-
kalnej tradycji młyn nie istnieje od ponad stu lat. 
W miejscu tym rzeka wypłukuje resztki żużli 
żelazistych, które świadczą o istnieniu tu tak-
że kuźnicy wodnej. Zlokalizowana obok dawna 
łąka plebańska nosi lokalną nazwę Na Rudzie.

Drugi młyn wodny, drewniany o konstruk-
cji zrębowej, wzniesiono w poł. XIX w. 1,5 km 
na południowy zachód od wyżej opisanego, na 
tej samej rzece. Usytuowany był nad stawem, 
u podnóża wzniesienia z dworem. W czasie  
II wojny światowej młyn został zdewastowany, 
a w 1947 r. rozebrany. Pozostały po nim grobla 
i upust betonowy.

Poza zespołem dworsko-parkowym, dawnymi 
obiektami pocztowymi i przemysłowymi wart 

100 Budynek	starej	plebanii	obok	wiekowych	świerków
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zwiedzenia jest kompleks świątynno-cmentarny. 
Pierwszy drewniany kościół pw. Trójcy Świętej 
wzniesiono w latach 1698–1704 kosztem dzie-
dziczki Anny z Walewiczów (z Wałowic) Sułow-
skiej, jako filialny świątyni w Samogoszczy. Pa-
rafia istnieje tu od 1764 r. Obecny kościół drew-
niany, nieużytkowany już po zbudowaniu oka-
zalszej murowanej świątyni, pochodzi z 1740 r. 
Został wzniesiony przez starostę trzebieszow-
skiego Kazimierza Grabowskiego, a następnie był 
restaurowany w latach 1864 i 1871 i powiększa-
ny w 1893 i 1934 r. Jest orientowany, oszalowany, 
na rzucie prostokąta, z węższym prezbiterium 
zamkniętym trójbocznie. Dach ma dwuspado-
wy i wieżyczkę sygnaturki pokryte blachą. Nową 
świątynię wzniesiono w latach 1997–2002.

Na północ od starego kościoła zachowała 
się drewniana plebania z gankiem. Natomiast  
u stóp wejścia pod górkę, w kierunku obu 
świątyń, stoi pomnik Serca Jezusowego. Po-
stać Chrystusa z sercem opasanym koroną 
cierniową zaprojektował Mieczysław Łokci-
kowski. Pomnik postawiono w 1948 r. jako 
pamiątkę ofiarowania się parafii Boskiemu 
Sercu. Niżej, przy parkingu wznosi się figura 
Chrystusa niosącego krzyż.

Na cmentarzu parafialnym, obok świątyń, 
na szczycie wzgórza znajduje się zespół zabyt-

kowych nagrobków. Wśród nich są groby wła-
ścicieli majątków Gończyce i Chotynia (Ś.P. 
/ KAZIMIERZ / ROSZKOWSKI / DZIEDZIC 
GOŃCZYC, ZAŁOŻYCIEL KASY GOŃCZYC-
KIEJ / DŁUGOLETNI SĘDZIA I OPIEKUN 
WŁOŚCIAN / ŻYŁ LAT 70 ZM. 17 V 1936 R. 
oraz Ś.P. / INŻ. ŚNIEŻKO-BŁOCKI / por. rez. 
1-PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH / UR. 
5.IV.1905 W MAJĄTKU CHOTYNIA / ZM. 20 V 
1977 / WIECZNY POKÓJ, WIECZNY ODPO-
CZYNEK / RACZ MU DAĆ PANIE), rodziny 
Michalików i oficerów Wojska Polskiego. 

Na cmentarzu znajdziemy też pomnik żoł-
nierzy poległych na terenie parafii Gończyce  
w dniach 12–14 września 1939 r., dowodzonych 
przez gen. Władysława Andersa. W pobliżu 
tego pomnika są dwie mogiły zbiorowe z napi-
sami Ś.P. / ZBIOROWA / MOGIŁA / ŻOŁNIE-
RZY / WOJSKA POLSKIEGO / POLEGŁYCH / 
W OBRONIE OJCZYZNY / DN. 12.IX.1939 r. 
/ POKÓJ ICH DUSZOM. Kolejna mogiła żoł-
nierzy września znajduje się na początku 
cmentarza. Pochowano tu także ochotniczkę 
do Wojska Polskiego, poległą 8 września 1939 r. 
w wieku 18 lat, Janinę Białokur.

Zbiorowe mogiły żołnierzy września mają 
związek z walkami polskich oddziałów wy-
cofujących się spod Garwolina. Polacy zostali 
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zaatakowani przez straż przednią niemieckiej 
Dywizji Pancernej „Kempf”. Dywizja ta na-
deszła z północy i wspólnie z XVI Korpusem 
Armijnym zamknęła 16 września pierścień 
okrążenia wokół Armii „Łódź”, „Pomorze” 
i „Poznań” oraz obrońców Warszawy i Mo-
dlina. Pod Gończycami doszło do walk ma-
jących charakter kilku potyczek. Ostatnia  
z nich zakończyła się zwycięstwem Niem-

ców i wielkim pożarem w okolicy. Nawią-
zując do tych wydarzeń, 9 maja 2010 r. zor-
ganizowano w Garwolinie rekonstrukcję 
historyczną walk pod Gończycami. Współ-
twórcami wydarzenia byli: członkowie Sto-
warzyszenia Kawaleryjskiego im. 1 Pułku 
Strzelców Konnych z Garwolina i Towarzy-
stwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich  
z Mińska Mazowieckiego.

104 Pomnik	i	mogiły	żołnierzy	Wojska	Polskiego	poległych	we	wrześniu	1939	r.	Cmentarz	parafialny
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Położone jest 2 km na wschód od drogi kra-
jowej nr 17, między Garwolinem i Goń-

czycami. Po raz pierwszy wzmiankowane  
w dokumentach jako Gorzno w 1325 i 1339 r. 
Zapisywane również pad nazwami Gurzno 
(1564, 1787) i Gorno (1578). 

W 1664 r. w Górznie żyło 150 mieszkańców 
w 26 domach. Majątek położony w pow. stę-
życkim należał w częściach do: Magnuszew-
skiego, Sułowskiego, Leżeńskiego, Ochockiej 
(wcześniej Bogusza) i Krzeskich. Wcześniej,  
w końcu XV w. Górzno było własnością ro-
dziny Kośmierzowskich, a w XVIII w. – Su-
łowskich. W 1783 r. częścią majątku władała 
miecznikowa stężycka, żona Ignacego Mo-
szyńskiego (Moszczyńskiego?). Druga część 

należała do Żebrowskich. W 1. poł. XIX w. 
majątek był własnością Paliszewskich. Od  
2. poł. tego samego wieku do jego końca na-
leżał do Wilkońskich: w 1909 r. do Piotra,  
w końcu lat 20. XX w. do Stanisława (majątek 
wówczas liczył 568 ha), aż wreszcie do Iwona 
i Janiny Wilkońskich. Właściciele emitowali 
pieniądze o nominale 5, 10 i 30 groszy lub ko-
piejek. Nie jest znany czas ich używania, stąd 
wątpliwości, czy pochodzą z okresu zaborów, 
czy wolnej Polski. Na awersie umieszczono 
herb Odrowąż Wilkońskich i napis DOBRA 
GÓRZNO.

W 1827 r. w Górznie było 61 domów i 512 
mieszkańców. W 1880 r. liczba ludności zma-
lała do 230 (w 60 domach). W tym czasie  

Górzno (siedziba gminy) 
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dobra Górzno składały się z folwarku Górzno 
Niższe (2803 morgi, budynków murowanych 
4, drewnianych 35), folwarku Górzno Wyższe 
(381 morgów, budynków drewnianych 10), 
realności po probostwie Górzno (170 mor-
gów), wsi Górzno (988 morgów, osad 42), 
wsi Reducin (482 morgi, osad 24), wsi Piasek  
(292 morgi, osad 15), wsi Mierzączka (136 
morgów, osad 8). W majątku użytkowano go-
rzelnię, browar, cegielnię, dwa młyny wodne  
i wiatrak. W tym czasie istniała gmina Górzno 
z siedzibą w Garwolinie, składająca się z 29 wsi.

Dawna siedziba dziedziców usytuowana jest 
w Górznie-Kolonii. Są tutaj trzy obiekty daw-
nej architektury ziemiańskiej. Dwór został 
wzniesiony w końcu XVII w. lub 1. ćw. XVIII w. 
Należał do Paliszewskich i następnie Wil-
końskich. Pierwotnie był barokowy, obecnie –  
w wyniku remontu z lat 1959–1960 – pozba-
wiony jest cech stylowych. Ozdobę fasady sta-
nowi sionka usytuowana na osi dworu, ujęta 
na narożach pilastrami toskańskimi i zwień-
czona trójkątnym szczytem. Dobudowano ją 
do korpusu w 1. poł. XIX w.

Znacznie przyjemniejsze wrażenie sprawia 
stojąca na lewo od dworu (patrząc z bramy 
wjazdowej) oficyna w stylu neogotyku roman-
tycznego, zbudowana ok. 1840 r. W przeci-
wieństwie do drewnianego i otynkowanego 
dworu wzniesiono ją jako budowlę ceglaną. 
Parterowy budynek na nieregularnym planie 
sprawia wrażenie obiektu starszego o charak-

terze obronnym. Świadczą o tym: zryzalito-
wana część wschodnia od frontu, zwieńcze-
nie murem z blankami, pseudomachikułami  
i otworami szczelinowymi, rozdzielonym kre-
nelażem. Przyziemie zdobi ślepy portal arka-
dowy z trójkątnym szczytem. 

Na południe od oficyny usytuowany jest naj-
starszy w powiecie drewniany spichlerz. Zo-
stał zbudowany w XVIII w. i częściowo zrekon-
struowany w 1959 r. Budynek jest konstrukcji 
zrębowej, dwukondygnacyjny, na planie pro-
stokąta, przykryty dwuspadowym dachem  
z gontem, z dostępem na górną kondygnację 
po schodach od wschodu. W belkach ścian wy-
cięte są eliptyczne okienka, pod okapem bie-
gnie profilowany gzyms. Niewątpliwie ozdobą 
elewacji spichlerza są podcienia na profilowa-
nych słupach, między którymi powstały od-
cinkowe arkady. Ten szczegół architektonicz-
ny występuje w górnej kondygnacji frontu i na 
obu kondygnacjach ścian szczytowych. 

Na południe od spichlerza rośnie pomniko-
wy dąb o nazwie własnej „Dziadek”. Na wy-
sokości 1,3 m ma obwód pnia 625 cm, a jego 
wysokość wynosi ok. 23 m.

Od bramy wjazdowej do założenia dwor-
sko-parkowego aż do szosy wiodącej ze wsi 
w kierunku drogi krajowej nr 17 wiedzie aleja 
kasztanowa, uważana za najbardziej urokliwe 
miejsce w Górznie. W 2015 r. została odno-
wiona i zagospodarowana. Obok wcześniej po-
stawionego oryginalnego oświetlenia, zyskała 
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utwardzenie kostką brukową do spacerów  
i ławki do odpoczynku. Aleję tworzą numero-
wane na metalowych tabliczkach 94 kaszta-
nowce i 3 grusze. Na końcu tej alei, przy szo-
sie stoi kapliczka przydrożna, wzniesiona ok. 
1850 r. Jest murowana, na planie czworoboku 
z zamkniętą półkoliście wnęką i nakryta dasz-
kiem dwuspadowym.

Najstarszym obiektem w Górznie jest gro-
dzisko o średnicy ok. 80 m, spłaszczone, ko-
listego kształtu. Od północy zostało zdefor-
mowane wykopem, w którym stwierdzono 
rozsypisko późnogotyckich cegieł. Grodzisko 
jest usytuowane u zbiegu dróg do Garwolina 
i Żelechowa, w pobliżu kościoła, rozciągnięte 
w widłach rzeczki i uchodzącego do niej stru-
mienia. Przypuszcza się, że późnogotyckie ce-
gły pochodzą z bramy wjazdowej, bowiem na 
grodzisku zbudowano zamek warowny będą-
cy siedzibą biskupów płockich. W tym czasie 

przez osadę przebiegał szlak handlowy, pro-
wadzący z Czerska do Kijowa i dalej nad Mo-
rze Czarne. Na terenie grodziska archeolodzy  
znaleźli w 1983 r. także dymarki do wytopu 
żelaza z XI w.

Pobliski kościół parafialny pw. św. Jana 
Chrzciciela został wzniesiony w 1787 r. sta-
raniem ks. Benedykta Strzałkowskiego i kon-
sekrowany w 1808 r. Parafia była erygowa-
na w 1485 r. staraniem Kośmierzowskich.  
W latach 1919–1920 świątynia została przebu-
dowana według projektu Kazimierza Bolesła-
wa Pleszczyńskiego. Dodano wtedy transept 
i prezbiterium. Jednonawowy kościół utrzy-
many jest w stylu barokowym, orientowany, 
murowany z cegły. Fasada jest ujęta po bokach 
dwiema czworokątnymi wieżami. Wyposaże- 
nie pochodzi od XVI do XIX w. Epitafia osób 
zasłużonych są klasycystyczne, neogotyckie  
z XIX w.We współczesnej dzwonnicy wisi 

108 Arkady	drewnianego	spichlerza	z	XVIII	w.
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dzwon odlany w 1763 r. przez ludwisarza 
gdańskiego Jana Godfryda Anthonego. 

Na skraju parkingu przy kościele parafial-
nym stoi pomnik upamiętniający tysiąclecie 
chrztu Polski i rocznice ważne dla parafii. Na-
tomiast od północy 24 czerwca 1934 r., na pa-
miątkę jubileuszu poświęcenia parafii, usta-
wiono na postumencie z granitowych głazów 
figurę Pana Jezusa z Gorejącym Sercem.

Cmentarz parafialny usytuowany jest przy 
wyjeździe do Miastkowa Kościelnego. Zwra-
cają uwagę nagrobki właścicieli majątku:  
zm. w 1849 r. Ignacego Żebrowskiego i rodziny 
Wilkońskich z 1868 r. Na górce między starym 
i nowym cmentarzem powstał w końcu lat 80. 
XX w. „cmentarz cmentarzy”. Wkopano tutaj 
niepotrzebne krzyże, usunięte podczas prac 
remontowych lub budowy nowych nagrobków 
na obu cmentarzach. Miejsce to nosi lokalną 
nazwę Księdza Górka. Znajduje się tu odkry-
ty przez archeologów masowy grób zmarłych 
prawdopodobnie w wyniku epidemii malarii 
lub cholery.

Przed budynkiem urzędu gminy, po lewej 
stronie stoją dwa pomniki. Jeden ustawiono 
w hołdzie poległym i zamordowanym miesz-
kańcom gminy Górzno w latach 1939–1945,  
a drugi poświęcono pamięci 96 Polaków, któ-

rzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleń-
skiem 10 kwietnia 2010 r.

W Górznie działały dwa drewniane młyny 
wodne na rzece Mierżączce. Ślady po jednym 
można odnaleźć w miejscu zwanym Na Boja-
nowcu, 1 km od zabudowań dworskich w kie-
runku północno-zachodnim. Młyn rozebrano 
w 1940 r., zachowały się groble zbiorników 
spiętrzających wodę. Drugi pracował 2 km da-
lej w górę rzeki i był czynny do 1960 r.

Niedaleko, między miejscowościami Ko-
byla Wola (gm. Górzno) i Wola Rowska (gm. 
Łaskarzew) stoi pomnik w formie głazu  
z pamiątkowa tablicą, ustawiony we wrześ-
niu 1964 r., w 20. rocznicę pierwszego lotu 
bojowego 2 Pułku Nocnych Bombowców 
„Kraków”. Lotnicy stacjonowali na pobliskim 
lotnisku przez pięć miesięcy od 25 sierpnia 
1944 r. W Józefowie (gm. Górzno) zobaczyć 
można pomnik w osadzie młyńskiej Ignaców, 
gdzie w czasie wojny ukrywali się żołnierze  
i partyzanci. Upamiętnia on również rodzinę 
Rojków, właścicieli osady, którzy ukrywali po-
trzebujących pomocy. Jadwiga Rojek majątek 
rodziców przekazała w testamencie gminie 
Górzno. Środki uzyskane ze sprzedaży zosta-
ną przeznaczone na stypendia dla studentów 
z terenu gminy.

109 Dąb	„Dziadek”,	pomnik	przyrody	

110		Urząd	Gminy	z	kapliczką	i	pomnikami	na	pierwszym	planie
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Nazwa tej wsi pochodzi od nazwy osobowej 
Koch, z sufiksem -ów lub -owo. W polskiej 
historii znane są osoby noszące nazwisko 
Kochowski, a w niemieckiej Koch. Miejsco-
wość znana jest w dokumentach również pod 
innymi nazwami świadczącymi o długiej tra-
dycji: Cohov (1155), Cochowo (1229, 1354, 
1418, 1505), Chochow (1325–1327), Kochow, 
Kvchow (1529), Kochow (1569, 1787), Ko-
chów (1827, 1883).

W 1827 r. w Kochowie mieszkało 181 osób 
w 25 domach. Do 1882 r. liczba mieszkańców 
zwiększyła się do 282 osób przy tej samej ilo-
ści domów. Wieś zajmowała 475 morgów. Do 
1861 r. stał tu kościół katolicki, który potem 
przeniesiono do Maciejowic.

W lokalnych nazwach zawarta jest nie tylko 
topografia, lecz także historia. Jednym z przykła-
dów może być ta właśnie wieś położona między 
Maciejowicami, drogą wojewódzką nr 801, Wi-
słą i Przewozem. Składa się z trzech zabudowa-
nych ulic (zwanych też dzielnicami), odrębnych 
i wyróżniających się własnymi nazwami.

Najbardziej na północ położona dzielnica 
zwana jest Zarowie lub Za Rowem. Razem  

z polami tworzy trójkąt między drogą 801  
i polną drogą przy dawnej mleczarni. Pod-
stawę tego trójkąta stanowi ciąg zabudowy 
wzdłuż drogi gruntowej biegnącej od sąsied-
nich Uchacz nad strumieniem zwanym Rów 
lub zdrobniale Rowek, który na mapach figu-
ruje jako Okrzejka (niejedyna w okolicy Ko-
chowa i Maciejowic). Kiedyś płynęło tym stru-
mieniem znacznie więcej wody. Starsi miesz-
kańcy wspominają, że latem łowiło się w nim 
taaakie ryby, a zimą można było grać w hokeja. 
W latach 60. XX w. dzieci chodziły bez schyla-
nia się pod pierwszym lodem, który skuł mróz 
w czasie wysokiego stanu wody na początku 
zimy. Teraz od wielu lat rzeczka nie zamarza.

Pola położone na południe od Zarowia i się-
gające polnej drogi to Półanka, natomiast leżą-
ce dalej na południe od tej polnej drogi zwą się 
Połówka. Te z kolei sięgają drugiej ulicy, tak-
że położonej równoleżnikowo, o nazwie Stara 
Wieś. Określenie to może kojarzyć się z naj-
starszą zabudową wsi lub najwcześniejszym 
miejscem osadnictwa.

Na południe od Starej Wsi płynie rzeczka 
Przyrytka. Łąki między tą ulicą i rzeczką zwą 

Kochów (gmina Maciejowice) 

111	Ogławiane	wierzby	na	Ugorze,	przy	Dołach
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się Za Przyrytką. Na południe od niej znajdu-
ją się pola nazywane Załasze lub Zołaszów 
(skojarzenie z łachą wiślaną). Załasze sięga 
trzeciej zabudowanej dzielnicy, czyli Kępy. Ta 
nazwa obejmuje całą część wsi, łącznie z pola-
mi ciągnącymi się do Wisły. 

Starą Wieś i Kępę łączy polna droga zwana 
Wygon. Określenie to pojawia się w wielu pol-
skich miejscowościach, w tym także w mia-
stach; dawniej były to drogi, którymi wyga-
niano zwierzęta gospodarskie na przykład na 
wspólne pastwiska. Pola położone na wschód 
od drogi nazwano Za Wygonem. 

Jeszcze dalej na południe płynie Wisła. Mię-
dzy wałem przeciwpowodziowym i rzeką była 
niegdyś łąka, którą woda zabrała po zbudowaniu 
zapór zapobiegających niszczeniu przez nurt pól 
wsi Kuźmy, leżącej po przeciwnej stronie Wisły. 
Łąka Wicie lub Na Wiciu ciągnęła się w kierun-
ku wsi Przewóz. Pozostała po niej tylko nazwa. 

Pola Kępy od zachodu ogranicza droga łą-
cząca wszystkie dzielnice wsi i dochodząca 
do wału. Pola na zachód od niej, na wysokości 
Kępy zwą się Zaogrodzie.

Między ul. Kochowską, prowadzącą do Ma-
ciejowic, i polną drogą wiodącą do dawnej mle-
czarni przy drodze nr 801 są grunty Miesckie. 
Na nich stał wiatrak Stanisława Połcia. Na po-
łudniowy zachód od nich jest Stawisko, ciągną-
ce się do Okrzejki. Na piaszczystych polach bli-
żej wsi, według lokalnej tradycji, usytuowany 
był kościół, przeniesiony do Maciejowic. Dalej 
w pobliżu Okrzejki prowadzono wykopaliska. 
Znalezione tam zabytki zaliczono do okresu 
kultury łużyckiej (XVIII–IV w. p.n.e.).

Pozostało jeszcze Powiśle między Okrzejką, 
szosą asfaltową z Maciejowic do Przewozu i tą 
wsią. Zachodnią część tego obszaru zajmują 
pola Dworskie. Są bardzo żyzne, stanowią istot-
ne źródło dochodu dla ich właścicieli. Tutaj 
uprawia się warzywa i hoduje kwiaty. Przed re-
formą rolną grunty te należały do Zamoyskich 
z Podzamcza, stąd ich nazwa. Są to gleby wyso-
kiej lasy, pozbawione kamieni, w odróżnieni od 
innych obszarów wsi z gruntami piaszczystymi.

Historię widać również w nazwie Doły. Jest 
to ciąg sadzawek i stawów ułożonych połu-
dnikowo od szosy Maciejowice–Przewóz do 
Okrzejki. Skrajny i największy staw na połu-
dniu to Dół Kochowski. To tu kąpie się mło-

dzież z okolicy oraz wędkarze łowią ryby. Przed 
komasacją staw nazywał się Księży Dół, a wo-
kół położone były Księże Łąki. Staw bliżej szosy 
zwał się Dołem Paśnickiego, od jego właścicie-
la z Maciejowic. Ten położony między wyżej 
wymienionymi to Dół Dworski. Łąki położo-
ne na suchszym wzniesieniu między Dołami  
i Okrzejką na południu noszą nazwę Ugór.

Wszystkie nazwy uznawane są przez całą 
społeczność kochowską starszego pokole-
nia, w młodszych rocznikach stosowanie 
tych określeń zamiera. Kiedyś tego rodzaju 
nazewnictwo często stosowano z powodów 
praktycznych. Określano precyzyjnie miej-
sce, dokąd ktoś się udawał, ustalano odcinki 
pracy w polu, wskazywano miejsca wydarzeń 
czy spotkań. Nazwy powyższe spisałem dzię-
ki informacjom mego teścia – Henryka Krupy. 
Wśród osób mieszkających w różnych dzielni-
cach wsi mogą występować różnice w stosowa-
nym nazewnictwie – dla jednych przykładowo 
pole może leżeć za rzeczką, dla drugich przed, 
zależnie od tego, gdzie stoi ich dom. Poszcze-
gólne rodziny lub osoby używają w mniejszej 
skali także indywidualnych określeń. Takim 
przykładem jest pole mego teścia na Górce 
(inaczej Pole Górne), zwane Stryja lub Stryjo-
we, gdyż zostało kupione od tego krewnego. 
Jest częścią wymienionego obszaru Połówka.

Nazewnictwo cały czas podlega zmianom. 
Najkrótsza droga nad Wisłę wiedzie – jak mi 
wskazano  – przy Sadzie Kuracha. Dziś sadu już 
nie ma, ale wiadomo, że jego właściciel był też 
posiadaczem jednego z dwóch wiatraków w Ko-
chowie. Warto spisywać te nazwy, warto o nich 
pamiętać, gdyż są świadectwem lokalnej historii.

113	Ukwiecone	pole	Zaogrodzia
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Zwana Korytnicą koło Garwolina lub Koryt-
nicą Łaskarzewską, gdyż nie jest to jedyna 

miejscowość w województwie o tej nazwie. Leży 
w połowie drogi między Trojanowem i Sokołem, 
równoległej do drogi krajowej nr 17. Położona 
jest nad rzeką Korytką, płynącą południkowo 
do Okrzejki na zachód od wsi. Na północ od 
Korytnicy znajdują się dwie wsie: Wola Korycka 
Dolna i Wola Korycka Górna, jako miejscowości 
osadnicze wydzielone z Korytnicy.

Korytnica wspominana jest już przez Długo-
sza. W 1783 r. należała do Mrokoskich i Kło-
czowskich. W spisie z 1827 r. figuruje Korytnica 
Bychawska (mająca 26 domów i 111 mieszkań-
ców) oraz Korytnica Trojanowska (z 17 doma-

mi i 118 mieszkańcami). W 1882 r. we wsi było  
45 domów, mieszkały w nich 282 osoby.  
W skład dóbr Korytnica wchodziły folwarki Ko-
rytnica (1073 morgi), Biały Dwór (819 morgów) 
i Lisie Jamy (195 morgów). Do majątku należały 
również osada młynarska Dębniak, browar piw-
ny i młyn wodny, eksploatowano pokłady torfu. 
Całość dóbr miała powierzchnię 2087 morgów, 
którą zajmowały także wsie: Korytnica (23 osa-
dy), Damianów (28 osad), Mroków (44 osady)  
i Elżbietów (6 osad) – istniejące do dzisiaj.

W 1855 r. majątek Biały Dwór w Korytnicy 
kupił Józef Longin Obrąpalski (zm. w 1887 r.), 
ożeniony z Antoniną z Wylazłowskich. Był 
synem Brunona Obrąpalskiego h. Lubicz  

Korytnica (gmina Trojanów) 

114	Fasada	dworu
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(1789–1865). Nagrobki Antoniny i Brunona na 
starym cmentarzu parafialnym są najbardziej 
okazałe, wyróżniają się urodą i bogactwem de-
tali. Stoją po prawej stronie od głównej alejki, 
na górce w centrum nekropolii. 

W majątku Józefa Longina Obrąpalskiego 
zamieszkała, zapewne jako rezydentka, Jó-
zefa Wyczółkowska, córka Jadwigi i Pawła. 
Jej nazwisko kojarzy się z malarzem Leonem 
Wyczółkowskim, który już jako znany artysta 
wracał w rodzinne strony i bywał w Korytnicy, 
będącej wówczas własnością Turobojskich 
(Turoboyskich). Postać Leona Wyczółkow-
skiego h. Ślepowron związana jest ściśle  
z pow. garwolińskim i najbliższym regionem. 
Malarz urodził się w 1852 r. w Hucie Miast-
kowskiej, a został ochrzczony w kościele para-
fialnym w Miastkowie Kościelnym. W szkole 
ludowej uczył się poza powiatem, w Kamionce  
k. Lubartowa. Do gimnazjum uczęszczał  
w 1863 r. w Siedlcach (był młodszym kolegą 
Aleksandra Głowackiego), a następnie w War-
szawie. Latem 1895 r. znany już artysta nama-
lował obraz olejny na płótnie Gra w krokieta. 
Scenę stworzył w majątku Korytnica. Dzieło 
zaliczane jest do okresu impresjonistycznego  
w dorobku twórcy. Artysta uchwycił ulotną 
chwilę, gdy promienie zachodzącego słońca gra-
ją na ubraniach bawiących się w ogrodzie kobiet.

Turobojscy byli w posiadaniu Korytnicy do 
lat 20. XX wieku, zaś ostatnimi właścicielami, 
do reformy rolnej, byli Ordęgowie.

Usytuowany na północ od centrum miej-
scowości, naprzeciw szkoły, zespół dworsko-
-parkowy stanowi obecnie własnością pry-
watną. Wzniesiony w 1868 r. dwór jest kla-
sycyzujący, parterowy, po ostatnim remoncie  
w kwitnącym stanie. Fasada najlepiej wygląda 
o zachodzie słońca. Na osi budynek ma czte-
rokolumnowy ganek, wspierający balkon pod 
wystawką dachową, zwieńczoną trójkątnym 
frontonem. Korpus główny ma dach cztero-
spadowy, a symetryczne boczne przybudówki, 
nadające całości charakter willowy, nakryto 
dachami dwuspadowymi. Do dworu wiedzie, 
poprzez bramę, aleja grabowa z nawierzchnią 
brukową. Po jej obu stronach zwracają uwagę 
rozległe przestrzenie trawników, a po lewej 
imponującej długości obora z kamieni pol-
nych i cegły. Na wschód od dworu rozciąga się 
park z pięcioma stawami. 

Inny zespół ośmiu stawów znajduje się 
na zachód od kościoła stojącego w centrum 
miejscowości. Zwarta zabudowa wsi ciągnie 
się na południowy wschód od świątyni po 
obu stronach ulicy. Obecny kościół parafialny  
pw. św. Bartłomieja Apostoła został zbudo-
wany w latach 1919–1926, staraniem ks. Sta-
nisława Grzeszki, i konsekrowany w 1932 r. 
przez bp. Henryka Przeździeckiego. Świątynię 
wzniesiono w stylu neobarokowym według 
projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Jest mu-
rowana, trójnawowa, z transeptem i dwiema 
wieżami od frontu, na planie krzyża łaciń-

115	Budynek	gospodarczy	dawnego	majątku	ziemskiego

116	Przykład	drewnianej	zabudowy	Korytnicy
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skiego. Bryła jest asymetryczna, z elementami  
o charakterze obronnym i z podmurówką  
z kamieni granitowych. Od południa wchodzi 
się na dziedziniec kościoła poprzez schody  
w murze wzmacniającym skarpę. 

Parafia w Korytnicy została erygowana  
w 1326 r. W tym czasie powstał kościół drew-
niany, zniszczony w 1725 r. Następny, również 
z drewna, spłonął w 1775 r. Od 1773 r. świą-
tynia była murowana, strawiona pożarem  
w 1813 r. i odnowiona w 1835 r. staraniem 
dziedzica Korytnicy Jakuba Szymanowskiego. 
Ten kościół dotrwał do 1919 r. i został roze-
brany. W 1882 r. parafia należała do dekanatu 
garwolińskiego (wcześniej łaskarzewskiego)  
i liczyła 4112 dusz.

Niepotrzebny już kościół drewniany został 
kupiony przez wiernych nowej parafii w Ma-
rianowie (gm. Garwolin), erygowanej 24 grud-
nia 1924 r. przez bp. Henryka Przeździeckiego. 
Parafia posiadała beneficjum (majątek), ale nie 
miała własnej świątyni. Pod okiem fachowców 
kościół z Korytnicy został do 21 lipca 1925 r. 

przewieziony etapami na działkę zakupioną 
od Onufrego Głążewskiego i w końcu paź-
dziernika tego samego roku ponownie złożony. 
Był to budynek konstrukcji ryglowej, z drewna 
sosnowego o wymiarach 13 x 23 m. 

W bezpośrednim sąsiedztwie świątyni  
w Korytnicy są dwa interesujące budynki. Na 
północ od kościoła, wzdłuż drogi wiodącej do 
dworu stoi dawna organistówka z 1915 r. Na-
tomiast na południe od kościoła zbudowano 
Dom Ludowy, zwany Ludowcem, w którym 
niegdyś odbywały się potańcówki. Budynek 
wyróżnia się architekturą, gdyż ma dwa dwu-
kolumnowe ganki w fasadzie.

Po starym korytnickim cmentarzu na 
wschodnim krańcu wsi, gromadzącym pa-
miątki przeszłości kilku miejscowości, wy-
jątkowo trudno się poruszać. Nagrobki są 
bardzo ciasno ustawione, nie ma niestety ale-
jek ułatwiających komunikację, ścieżki nie-
jednokrotnie wydeptane są przez powierzch-
nię grobów. Nie brak tu jednak ciekawych 
obiektów wartych obejrzenia. 

117	Fasada	kościoła	parafialnego	pw.	św.	Bartłomieja	Apostoła
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Naprzeciw wspomnianych już nagrobków 
Obrąpalskich, po lewej stronie od alejki za 
główną bramą, znajduje się granitowy głaz  
z napisem Zofia z Lewickich / GILLEWICZ / 
z Życzyna / 1911 ROK. Jest to nagrobek wła-
ścicielki majątku w Życzynie. Z jej postacią 
wiążą się sensacyjne opowieści. Według jed-
nej z nich dziedziczka została zamordowana  
i straszyła po śmierci. Podejrzewany o ten 
niecny czyn mąż wyprowadził się, a dwór 
został rozebrany. Człowiek, który podjął się 
jego rozbiórki, zginął na przejeździe kolejo-
wym. W innej wersji wobec nieobyczajnego 
prowadzenia się małżonka dziedziczka ubra-
ła się w czarną suknię i położyła do trumny...  
A w tym czasie dziedzic pływał łódką po 
Okrzejce z inną kobietą. 

Na cmentarzu pochowani są właściciele 
trzech majątków: Życzyna i Korytnicy oraz 
Trojanowa. Ciekawostką jest, że dziedzice 

Trojanowa zdublowali swoje nagrobki. Płyty 
z piaskowca Ludwika Mędrzeckiego (1790–
1868) i Alfonsa Ordęgi (1820–1872) umiesz-
czone są w filarach bocznej, północnej furtki 
cmentarza. Powtórzone zostały we wspólnej 
mogile z tablicami innych członków rodziny. 
Do płyty nagrobnej i obelisku można dojść, 
kierując się na wprost od tej furtki.

Natomiast do pomnika powstańców stycz-
niowych należy skręcić w prawo. Jest to wyróż-
niający się wielkością głaz z czerwonego gra-
nitu, do którego trudno dojść przez zatłoczone 
nagrobki. Poświęcony został kpt. Kaliksto-
wi Ujejskiemu (bratu poety), dowodzącemu 
strzelcami, kpt. Ignacemu Kuczowi, dowódcy 
kosynierów, oraz Posuchowskiemu, Wierzbic-
kiemu i 23 ich bezimiennym towarzyszom 
broni. Wszyscy służyli w oddziale Marcina Bo-
relowskiego „Lelewela” i polegli w bitwie pod 
Korytnicą 10 czerwca 1863 r.

119	Budynek	Domu	Ludowego

120	Pomnik	powstańców	styczniowych	na	cmentarzu	parafialnym
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Położony nad rzeką Promnik, w północnej 
części powiatu, w pobliżu linii kolejowej 

Pilawa–Dęblin Łaskarzew od północy sąsiadu-
je z dużym kompleksem leśnym. Zwany jest 
przez mieszkańców okolicznych wsi Serbią. 
Nazwa wykształciła się prawdopodobnie w la-
tach I wojny światowej, którą zapoczątkowały 
wydarzenia w tym kraju. 

W dokumentach miejscowość pojawiała 
się pod nazwami: Laskarzewo, Laskarzowo 
(1418), Laszkarzow (1470–1480), Laskarzow 
(1564, 1565, 1569) i Łaskarzew (1789, 1827). 
Pierwotnie była to jednak wieś Gorczycze-
wo, będąca własnością kapituły poznańskiej, 
położona na lewym (południowym) brzegu 
rzeki Promnik w ziemi stężyckiej, należącej 
do dawnego województwa sandomierskiego 

w Małopolsce. Obecnie ta część miasta, jako 
jego przedmieście lub dzielnica, zwie się Gor-
czyczewo. 

W 1418 r., na mocy przywileju lokacyjnego 
uzyskanego od króla Władysława Jagiełły, bi-
skup poznański Andrzej Łaskarz z Gosławic 
założył miasto Łaskarzew. W tym czasie rzeka 
stanowiła granicę między Małopolską a Ma-
zowszem, więc biskup lokował miejscowość 
na prawym brzegu Promnika, tak by znala-
zła się ona w granicach biskupstwa poznań-
skiego. Nazwa miasta pochodzi od nazwiska 
założyciela. Biskupi poznańscy mieli w Ła-
skarzewie swój dwór, w którym przebywali  
w czasie wizytacji. Budynek został zniszczony 
podczas wojen szwedzkich w 1655 r. W 1514 r. 
w pobliżu wsi Pilczyn bp Jan Lubrański, chcąc 

Łaskarzew (siedziba miasta i gminy) 

121 Widok	z	Rynku	im.	Józefa	Piłsudskiego	na	kościół	parafialny	pw.	Podwyższenia	Krzyża	Świętego
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powiększyć miasto, lokował Nowy Łaskarzew. 
Miejscowość była w posiadaniu kapituły po-
znańskiej do konfiskaty dokonanej przez rząd 
austriacki w 1797 r. Od 1809 r. była własnością 
Błeszczyńskich i następnie Russockich. Prawa 
miejskie utraciła w 1869 r., a odzyskała w 1969 r.

W 1883 r. dobra Łaskarzew składały się  
z folwarków Pilczyn i Wola Łaskarzewska oraz 
attynencji Wójtostwo, miasta Łaskarzew, wsi: 
Pilczyn (34 osady), Wola Łaskarzewska (24 osa-
dy), Krupa (6 osad), Sosenka (14 osad), Melanów  
(25 osad), Kacprówka (obecnie Kacprówek,  
12 osad).

 Łaskarzew rozwijał się głównie jako ośrodek 
handlowy, m.in. dzięki uzyskaniu w 1877 r. 
połączenia kolejowego. Ten charakter miej-
scowość zachowała do II wojny światowej. 
Na pocz. XIX w. istniały tu garbarnia, młyn 
wodny i kilka warsztatów garncarskich.  
W czasie II wojny światowej Niemcy zamor-
dowali około 2 tys. mieszkańców Łaskarzewa. 
W 1944 r. okolice miasta były miejscem kon-
centracji i przegrupowań wojsk polskich przed 
przeprawą przez Wisłę na przyczółek warecko-
-magnuszewski. Po wojnie Łaskarzew słynął 
głównie z dużej liczny warsztatów szewskich, 
w mniejszym stopniu z wytwórstwa ceramiki 
artystycznej i użytkowej. 

Na prawym brzegu rzeki Promnik w 1909 r. 
Bereda i Hajduk wybudowali młyn wodny, któ-
ry spłonął podczas działań wojennych w 1939 r. 
W jego pobliżu w 1942 r. wzniesiono piętrowy 

młyn półautomatyczny, będący po znacjonali-
zowaniu własnością Gminnej Rady Narodo-
wej. Ok. 1960 r. powódź odsłoniła pale po mły-
nie, który przestał istnieć w XIX w. W 1910 r. 
w Łaskarzewie zbudowano wiatrak. W 1960 r. 
napęd zmieniono w nim na elektryczny, budy-
nek spłonął w 1984 r. 

Ośrodkiem rozplanowania miasta jest tra-
pezoidalny rynek z ulicami wychodzącymi  
z jego narożników. W jego płd.-wsch. narożni-
ku znajduje się kościół parafialny pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. Parafia w Łaskarzewie 
była erygowana przez bp. Andrzeja Łaskarza 
w 1424 r. Pierwszy kościół zbudowano na 
przedmieściu Gorczyczewo w 1530 lub 1536 r. 
Świątynię fundował bp Jan Latalski. Obecny 
kościół został wzniesiony w 1946 r., w miejscu 
poprzednich, pochodzących z XV w., następnie 
z 1628, 1728 i 1876 r. Wyposażenie pochodzi 
z XVIII–XIX w. Jeden z dzwonów odlał Jan Eh-
renfried Dietrich w Warszawie w 1795 r., drugi 
został fundowany w 1827 r. przez Zofię i Eusta-
chego Modranowskich. Przed kościołem i we-
wnątrz znajdują się tablice i pomniki poświę-
cone powstańcom styczniowym, parafianom 
poległym w obronie ojczyzny, zamordowanym 
przez NKWD, 96 Polakom, którzy zginęli  
w Smoleńsku, poległym we wrześniu 1939 r., 
poległym i zamordowanym żołnierzom Armii 
Krajowej oraz ks. Henrykowi Przesmyckiemu.

W kościele parafialnym wmurowano tak-
że tablicę pamiątkową poświęconą ks. Waw-

122	Promnik	płynący	przy	ul.	Nadrzecznej

123	Pomnik	na	kopcu	ziemnym,	postawiony	dla	uczczenia	550.	rocznicy	powstania	miasta	Łaskarzew
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rzyńcowi Lewandowskiemu. Ten duchowny 
urodził się 8 stycznia 1831 r. w Łaskarzewie. 
Za uratowanie od śmierci grupy powstańców 
styczniowych został stracony przez Rosjan  
w egzekucji publicznej na szubienicy 4 sierp-
nia 1864 r. na oczach swych parafian w Sero-
czynie, gdzie był proboszczem. 

Na cmentarzu parafialnym w 1847 r. wznie-
siono kaplicę pw. św. Onufrego Pustelnika, 
która w latach 1859–1876 i 1939–1949 pełni-
ła funkcję kościoła parafialnego. Postawiono 
ją w miejscu poprzedniej, pątniczej z 1789 r. 
Cmentarz grzebalny został założony w 1899 r. 
w lesie zwanym Puszczą św. Onufrego. Naj-
bardziej interesujące nagrobki i pomniki znaj-
dują się między wejściem głównym, kaplicą 
św. Onufrego i wejściem naprzeciw VII stacji 
Drogi Krzyżowej, wiodącej wokół nekropo-
lii. Warto zobaczyć m.in. klasycystyczną ka-
pliczkę z 1851 r. Zofii i Wojciecha Zięcinów, 
nagrobki duchownych i właścicieli ziemskich 
między kaplicą i wejściem głównym, pomniki 
żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. i pod-
czas walk na przyczółku warecko-magnuszew-
skim, mogiłę 108 osób zamordowanych przez 

Niemców w Wanatach, nagrobek rodziny 
Proczków ratującej Żydów w Dąbrowie, a tak-
że grób rozstrzelanych 16 listopada 1943 r. Bo-
lesława Kałczyńskiego ps. „Orzeł” i Stanisława 
Wilczyńskiego ps. „Bystry”, żołnierzy Armii 
Krajowej. Na nekropolii odbywają się cyklicz-
ne uroczystości w intencji obrońców przyczół-
ka warecko-magnuszewskiego i pamięci ofiar 
spacyfikowanej wsi Wanaty. 

Bogate dzieje miasta możemy poznać także 
poprzez pomniki stojące na skwerze w Ryn-
ku (dla uczczenia 550. rocznicy powstania 
miasta), przy ul. Warszawskiej (poświęcony 
obrońcom Łaskarzewa z września 1939 r.), 
przy drodze wiodącej na cmentarz (poświęco-
ny poległym w 1918 r.). Warto także przyjrzeć 
się tablicy na budynku Urzędu Gminy (upa-
miętniającej ofiary poległe 17 września 1939 r.) 
oraz odwiedzić kirkut przy ul. Solidarności. 

Pasjonatów zabytków motoryzacji z pewno-
ścią zainteresuje cykliczna impreza o nazwie 
Łaskarzew Classic Moto Show. Na trzecią edy-
cję, zorganizowaną w sierpniu 2015 r., zjecha-
ło się ponad 100 zabytkowych pojazdów. Pla-
nowane są podobne zloty w przyszłych latach.

124 Zabudowa	Rynku	im.	Józefa	Piłsudskiego	 

(pierzeja	północno-zachodnia)

125	 Kaplica	pw.	św.	Onufrego	Pustelnika	na	cmentarzu	 

parafialnym

126	 Zespół	zabytkowych	nagrobków	na	cmentarzu	 
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Maciejowice (siedziba gminy) i Podzamcze 

W dawnych wiekach zwane także Maczey-
evicze (1414), Maczeyowycze (1416), 

Maczyeowicze (1417), Maczeyewicze (1422), 
Maczyeyouicze (1449), Maczyeyovicze (1475, 
1508), Maczieiowicze, Maczeyowicze (1497), 
Macyeiowycze (1529), Maczieyowce (1564, 
1565), Maczieiowicze (1569). Siedziba gmi-
ny leżącej na południowo-zachodnim skraju 
woj. mazowieckiego. Usytuowane są w połu-
dniowej części powiatu, nad Okrzejką i przy 
drodze wojewódzkiej nr 801, łączącej Warsza-
wę z Puławami i zwanej Trasą Nadwiślańską.  
W Maciejowicach kończy się droga wojewódz-
ka nr 807, łącząca tę miejscowość z Łuko-
wem. Historycznie miejscowość leży w ziemi 
stężyckiej, w dawnym woj. sandomierskim  
w Małopolsce. Na wschód od Maciejowic 
położona jest kolonia o nazwie Konopatka. 

Historia miejscowości powiązana jest ściśle  
z dziejami Kochowa i Podzamcza.

Kochów i Maciejowice pojawiają się w doku-
mentach wyznaczających granice między tymi 
miejscowościami 24 lutego i 1 lipca 1416 r. 
Zapewne Maciejowice były wówczas kolonią 
osadniczą klasztornej wsi Kochów, należącej 
do klasztoru w Czerwińsku. Spotyka się też 
sensacyjną wiadomość, że w 1155 r. Henryk 
Sandomierski nadał przywilej na miasto Ko-
chów dla klasztoru kanoników regularnych  
w Czerwińsku. W XII w. powstała parafia  
w Kochowie, przeniesiona w XVI w. do Maciejo-
wic. Kościół katolicki stał w Kochowie do 1861 r., 
w niewielkiej odległości na południowy zachód 
od obecnych wyrobisk dawnej żwirowni.

Początki osadnictwa na tym terenie odkryto 
w latach 80. XX w. podczas badań archeolo-

127	Kościół	parafialny	pw.	Wniebowzięcia	NMP	w	Maciejowicach.	Widok	od	strony	grobowca	Zamoyskich
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gicznych prowadzonych kilometr na południe 
od Maciejowic. Przebadano wówczas cmen-
tarzysko kultury łużyckiej (XIII–IV w. p.n.e.). 
Odkryte zabytki prezentowane są na ekspozy-
cjach stałych w Muzeum Tadeusza Kościuszki 
w Maciejowicach i w Muzeum Regionalnym  
w Siedlcach. O rozwoju osadnictwa na tym 
terenie świadczą znaleziska kultury prze-
worskiej (III w. p.n.e –V w. n.e.) w sąsiednim 
Oblinie, natomiast skarb monet rzymskich 
odkryty podczas kopania fundamentów pod 
plebanię jest śladem szlaku handlowego  
z I w. n.e., wiodącego w kierunku Łukowa oraz 
przeprawy na Wiśle do Świerży.

Intensywniejsze osadnictwo na terenie gmi-
ny rozwinęło się w XII i XIII w. Sprzyjały temu 
żyzne nadwiślańskie gleby (mady). Początko-
wo akcję osadniczą organizowały czynniki ko-
ścielne: zakon norbertanek z Płocka w rejonie 
Wargocina i kanonicy regularni z Czerwińska 
w Kochowie. Parafie w tym regionie powstały 
najpóźniej w XIV w. (w Wargocinie w poł. tego 
wieku). W 1. poł. XV w. pojawił się konkuren-
cyjny ośrodek o charakterze rycerskim. Ród 
Ciołków otrzymał tutaj z królewskiego nada-
nia puszczę. Jedna z gałęzi tego rodu osiadła 
w Maciejowicach i przyjęła nazwisko Macie-
jowskich. Przypuszczalnie to oni wybudowali 
zamek w obecnej miejscowości Podzamcze.

W 1507 r. stolnik sandomierski Kacper Ma-
ciejewski otrzymał od króla Zygmunta I Sta-
rego przywilej lokacyjny na założenie miasta 

we wsi Ostrów. Niegdyś takim mianem okreś- 
lano w Polsce wyspę rzeczną. Być może wieś 
położona była na łasze wiślanej. Obecnie w re-
jonie Maciejowic często zaobserwować można 
zjawisko powstawania na rzece wysp i później 
ich znikania. Pół wieku później miasteczko 
przeniesiono w pobliże wsi Maciejowice, od 
której przyjęło nową nazwę, czyli przed loka-
cją miasta obie wsie istniały obok siebie, jako 
miejscowości dziedziczne Maciejowskich  
h. Ciołek. Przenosiny były związane zapewne 
ze zmianą koryta Wisły w poł. XVI w. Zmiany 
te doprowadziły do upadku Kochowa. W 1525 r. 
zakonnicy sprzedali swe dobra, które rok póź-
niej weszły w skład majątku Podzamcze. Na-
tomiast siedziba parafii została przeniesiona 
do Maciejowic najpóźniej na pocz. XVII w.

W XVII w. Maciejowice były jednym z mniej-
szych miast w okolicy, ale już wtedy istniał tu 
szpital, tzn. przytułek dla starców. Funkcjo-
nowała też szkoła, na którą w 1698 r. znaczną 
sumę w testamencie przeznaczyła Anna ze 
Stanisławskich tertio voto Zbąska. Warunkiem 
było prowadzenie szpitala przez księży pijarów.

Mieszkańcy miasta i okolicznych wsi wzię-
li aktywny udział w powstaniu styczniowym 
i w wydarzeniach ten zryw poprzedzających. 
W 1861 r. odbyły się dwie manifestacje patrio-
tyczne. Sformowana tutaj 28 stycznia 1863 r. 
partia, dowodzona przez płk. Walentego Le-
wandowskiego, zaatakowała batalion rosyj-
skich saperów w Łaskarzewie. Po upadku  

128	Herb	Zamoyskich	na	ich	mauzoleum	rodowym	w	Maciejowicach

129	Plebania	z	XIX	w.	w	Maciejowicach
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130 Targ	kwiatowy	przed	ratuszem	w	Maciejowicach

131	Zabytki	okresu	kultury	łużyckiej	wykopane	w	Maciejowicach	podczas	badań	archeologicznych. 

Wystawa	w	Muzeum	Regionalnym	w	Siedlcach

powstania władze rosyjskie odebrały w 1869 r. 
Maciejowicom prawa miejskie. Ukaz carski  
z 1 czerwca 1869 r. przewidywał, że pozbawione 
tych praw zostaną miejscowości poniżej 3 tys. 
mieszkańców (Maciejowice miały ich 1200).

 Na przełomie lipca i sierpnia 1915 r. w rejo-
nie toczyły się ciężkie walki. Niemcy, przekro-
czywszy Wisłę, przełamywali obronę rosyjską. 
Śladem tych wydarzeń są pomnik i kwatera 
żołnierzy niemieckich w północnej części 
cmentarza parafialnego.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej 16 sierp-
nia 1920 r. o godz. 4.00 rano wymaszerował ze 
Stężycy 15 Pułk Ułanów Poznańskich. Bez więk-
szych przeszkód przeszedł przez pierwszą linię 
rosyjskiej obrony w Pawłowicach. Na większy 
opór natrafił dopiero pod Kobylnicą. Zaciekle 
bronili się tutaj okopani piechurzy. Ich pozycje 
Wojsko Polskie ostrzelało z karabinów maszy-
nowych. Rosjanie wycofali się na swe główne 
pozycje w Kochowie i Maciejowicach. Walki tu-
taj były najbardziej zacięte, gdyż przeciwnik był 
dobrze okopany i uzbrojony w artylerię. Nacie-
rali spieszeni ułani, ale dopiero szaleńcza szarża 
kawalerii przełamała rosyjską obronę i o godz. 
14.00 Maciejowice były wolne.

Około dwóch godzin później polscy ułani 
zostali ostrzelani przez... polskie działa zza 
Wisły. Poległo wówczas 7 żołnierzy. Zapewne 
zawiodła łączność. Nie otrzymano wiadomo-

ści, że Maciejowice tak szybko zostały odbite 
z rąk krasnoarmiejców. Następnego dnia pułk 
wyruszył w kierunku Wilgi i 18 sierpnia dotarł 
do Mińska Mazowieckiego, gdzie kwaterował 
naczelny wódz Józef Piłsudski.

 Dnia 9 września 1939 r. Maciejowice prze-
żyły bombardowanie lotnictwa niemieckiego. 
Jesienią 1942 r. Niemcy wysiedlili do Łaska-
rzewa ludność żydowską, stanowiącą wów-
czas 1/3 miejscowej ludności. O wojnie przy-
pomina mogiła poległych 9 września 1939 r. 
żołnierzy Wojska Polskiego, znajdująca się na 
cmentarzu parafialnym. Pochowano tutaj tak-
że chor. Piotra Sitnika, który poległ w 1920 r. 
Maciejowicki cmentarz warto zwiedzić także 
z uwagi na kaplicę klasycystyczną z XIX w.  
i dużą liczbę zabytkowych grobów, jednych  
z ładniejszych w powiecie. Wyróżniają się 
m.in. klasycystyczne nagrobki rodziny Mal-
homme i Zahorskich z ok. 1846 r., Rafała 
Czerwiakowskiego zm. w 1848 r. i Joanny ze 
Szwabów Poppowej zm. w 1847 r. Przy głównej 
alejce stoi wyjątkowy nagrobek, zbudowany  
z cegieł w kształcie piramidy. 

Natomiast grobowiec rodzinny dziedziców 
dóbr Maciejowice, Podzamcze, Godzisz i Krę-
pa znajduje się na terenie cmentarza przyko-
ścielnego. Po lewej stronie za świątynią wznosi 
się imponującej wielkości mauzoleum rodziny 
Zamoyskich. Budowlę zaprojektował Ksawery 
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Dionizy Makowski. Wykonano ją z materiału 
bardzo pracochłonnego, jakim jest granit po-
zyskiwany z głazów narzutowych. Pracę nad-
zorował kamieniarz Kazimierz Dutkiewicz,  
a muratorem był Michał Zalski z Maciejowic. 
Grobowiec wzniesiono w 1908 r. Pierwszy po-
chówek odbył się tutaj rok później, gdy ekshu-
mowano z maciejowickiego cmentarza para-
fialnego szczątki zmarłego w 1880 r. Stanisła-
wa Kostki Zamoyskiego i zmarłej 10 lat później 
Róży z Potockich Stanisławowej Zamoyskiej. 
W 1913 r. złożono do grobowca ciało 13-let-
niego Stasia Zamoyskiego, który zginął, upa-
dając nieszczęśliwie z konia w majątku Gu-
miska. Pochowano tu też zmarłego w 1926 r. 
Stanisława Zamoyskiego i w 1940 r. Kazimie-
rza Zamoyskiego. W grobowcu znajdują się 
nisze na 34 trumny, ale od ponad 70 lat po-
chówków w nim się nie dokonuje. Ostatnią 
wizytę przedstawicieli rodu Zamoyskich od-
notowano w 2005 r., kiedy to przedstawicie-
le linii spokrewnionej z Burbonami przybyli  
z Hiszpanii na prośbę swego dziadka.

Stojąca obok murowana świątynia pw. 
Wniebowzięcia NMP została wzniesiona  
w stylu klasycystycznym w latach 1819–1824. 
Następnie przebudowano ją według projek-
tu Leandra Marconiego (1834–1919), nada-

jąc jej nową neogotycką formę. Wyposażenie 
pochodzi z XVII–XIX w. Na uwagę zasługuje 
znajdująca się w głównym ołtarzu kopia Trój-
cy Świętej z Prostyni (według Wita Stwosza). 
Na tablicach zostali upamiętnieni: ks. Sewe-
ryn Paszkowski, ks. Grzegorz Piramowicz,  
hr. Róża Zamoyska, hr. Stanisław Kostka Za-
moyski, żołnierze AK Placówki Maciejowice, 
por. Eugeniusz Goliszewski. W ostatnich la-
tach kościół i teren wokół niego poddano ge-
neralnemu remontowi dzięki zaangażowaniu 
ks. proboszcza Stanisława Marczuka.

Przed kościołem po prawej stronie stoi kla-
sycystyczna dzwonnica z 1821 r., z dzwonem 
odlanym w 1774 r. przez Karola Godfryda 
Anthonego, ludwisarza gdańskiego. Obok 
niej znajduje się mogiła żołnierzy WP poleg- 
łych 15 sierpnia 1920 r. Przed ogrodzeniem 
kościoła postawiono pomnik Jana Pawła II 
(po prawej stronie) i monument wzniesiony  
W 220 Rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej 
(po lewej).

Na osi świątyni, po przeciwnej stronie  
ul. Kościelnej, w 1898 r. wzniesiono plebanię. 
Skierujmy się tą ulicą na południowy zachód. 
Po lewej stronie stoi figura Matki Boskiej  
z 1913 r. w akwarium na postumencie kamien-
nym, a trochę dalej wznosi się szpital z 1796 r. 

132 Budynek	dawnego	szpitala	w	Maciejowicach
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fundacji Zamoyskich. Po wojnie mieściła się 
w nim szkoła, następnie gminna spółdzielnia. 
W 2015 r. powzięto decyzję, że po przeprowa-
dzonym remoncie będzie tu miał swą siedzibę 
Urząd Gminy Maciejowice.

Za szpitalem wchodzimy na brukowany 
Rynek. W centrum skweru w 185. rocznicę 
maciejowickiej bitwy odsłonięto pomnik Ta-
deusza Kościuszki i jego żołnierzy. Dalej stoi 
ratusz z kramami, wzniesiony na pocz. XX w. 
w stylu klasycystycznym, który mieści obec-
nie Muzeum Tadeusza Kościuszki i Gminny 
Ośrodek Kultury. 

Przy ul. Kościuszki znajduje się otwarta  
w 1963 r. – jako tysiąclatka – szkoła im. Ta-
deusza Kościuszki. Przed nią – odsłonięty  
10 października 1983 r. – pomnik Naczelnika, 
a po obu jego stronach armaty z okresu II wojny 
światowej. Po przeciwnej stronie ulicy, naprze-
ciw szkoły, stoi wielki krzyż z granitu z 1918 r. 

Kontynuując zwiedzanie dawnych dóbr ma-
ciejowickich, skierujmy się do Podzamcza po-
łożonego przy drodze nr 807. Tuż za Maciejo-
wicami, po lewej stronie znajduje się pomnik 
z charakterystyczną kompozycją złożoną z kos 
ustawionych na sztorc. Odsłonięto go 7 paź-

dziernika 1979 r. w 185. rocznicę bitwy macie-
jowickiej. Pomnik zaprojektował arch. Maciej 
Kysiak z Politechniki Warszawskiej.

Za mostem po lewej stronie jest pierwszy 
obiekt w Podzamczu – austeria (karczma)  
z poł. XIX w. W jej elewacji rozpoznajemy 
elementy neogotyckie. Mieszkał tu Hilary Pa-
ziewski, który został w czasie ostatniej wojny 
wywieziony na przymusowe roboty do Fran-
cji. Pracował tam jako zbrojarz przy budowie 
schronów artyleryjskich. Po wyzwoleniu tego 
kraju spod okupacji niemieckiej wstąpił do  
1 Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochro-
nowej. Znany był jako jedyny w regionie 
umiejący grać łyżkami, użytymi jako instru-
ment perkusyjny. Posiadł tę umiejętność, słu-
żąc w wojsku. Za austerią są budynki folwarku 
i park należący do założenia pałacowego. 

Majątek w Podzamczu rozrastał się stopnio-
wo także w kierunku Samogoszczy. W 2. poł. 
XVII w. jego właścicielami byli Stanisławscy: 
wojewoda kijowski Michał i jego córka Anna. 
Ich dobra znacznie ucierpiały w wyniku poto-
pu szwedzkiego. Po śmierci Anny tertio voto 
Zbąskiej (testament spisała w 1698 r.) właści-
cielem majątku Podzamcze był przez kilka lat 
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proboszcz parafii pw. św. Krzyża w Warszawie 
ks. Bartłomiej Tarło. W 1705 r. w Podzamczu 
osiedli Potoccy, a po nich w 1792 r. – na dwa 
lata przed słynną bitwą insurekcji kościusz-
kowskiej – Zamoyscy. 

Dobra w Podzamczu przeżywały złoty okres 
na pocz. XIX w. dzięki ordynatowi (od 1800 r.) 
hr. Stanisławowi Kostce Zamoyskiemu. Wy-
chowanek Stanisława Staszica po powrocie  
z kilkuletnich wojaży po Europie zaczął gospo-
darowanie od zbudowania nowej siedziby. Zało-
żył park i wzniósł pałac na części fundamentów 
zamku zniszczonego w 1794 r. Przeprowadził 
też szereg inwestycji przemysłowych w postaci 
założenia cegielni, garkarni, fabryczki tkackiej, 
gorzelni i browaru. W 1803 r. zwolnił z odrabia-
nia pańszczyzny mieszczan maciejowickich. 
To za jego czasów powstały niemal wszystkie 
zabytki w Podzamczu i Maciejowicach. Założył 
słynne na całą Europę szkółki drzew i krzewów 
ozdobnych. W 1. poł. XIX w. ordynacja Zamoy-
skich była wiodącym ośrodkiem rolnictwa. Sto-
sowano tutaj nowoczesne metody uprawy zie-
mi i używano maszyn rolniczych. Miało to duży 
wpływ na rozwój ekonomiczny nie tylko mająt-
ku Podzamcze, lecz także miasta Maciejowice.  
W czasie II wojny światowej w Podzamczu były 
przechowywane zbiory dzieł sztuki Czartory-
skich z Puław. Po wojnie majątek Podzamcze 
został znacjonalizowany. Zorganizowano tutaj 
Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze, które 
po 1990 r. przejęła Agencja Rolna Skarbu Pań-
stwa i gmina Maciejowice.

Na polach Podzamcza rozegrała się słynna 
bitwa insurekcji kościuszkowskiej. Według lo-
kalnej tradycji mogiła poległych powstańców 
znajduje się na polu po prawej stronie przy 
wyjeździe do Oronnego. W pomieszczeniach 
budynku administracyjnego (szkoły rolni-
czej) Zamoyscy gromadzili pamiątki związane  
z bitwą i tradycją kościuszkowską. Ponadto 
pracownicy folwarczni przekazywali opowie-
ści o duchu poległego żołnierza straszącego 
nocą w tych pomieszczeniach. W fasadę odbu-
dowanego na pocz. XIX w. pałacu wmurowano 
kule armatnie zebrane z pobojowiska. Tkwią 
w tynku do tej pory. Opiekowano się szcze-
gólnie lipą rosnącą przed pałacem. Według 
jednej z legend opatrywano pod nią rannego 
Tadeusza Kościuszkę. Gdy zaczęła usychać, 
dla wzmocnienia podlewano ją krwią wołu 
zabitego na polecenie hr. Zamoyskiego. Z lipy 
rozwinęły się odrosty rosnące obecnie przed 
pałacem. Obok znajdują się pomnik Tadeusza 
Kościuszki i tablica pamiątkowa, informujące 
o tym wydarzeniu.

Obok pałacu wznosi się oficyna użytkowana 
przez Nadleśnictwo Garwolin, które prowadzi 
tutaj Izbę Przyrodniczo-Leśną im. Jana Paw-
ła II. Dużą atrakcją dla zwiedzających obiekt 
są sokoły. Podleśniczy Jarosław Przydacz, ab-
solwent Technikum Leśnego w Tucholi, jest 
miłośnikiem sokolnictwa. Hoduje sokoły i ja-
strzębie, kontynuując tradycje dawnych sokol-
ników, używających tych ptaków do polowań. 
Oficyna pałacowa została wzniesiona przez 

137 Fasada	pałacu	w	Podzamczu
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Zamoyskich ok. poł. XIX w. Fasadę ma ozdo-
bioną portykiem na filarach. Przed budyn-
kiem jest urządzone miejsce do odpoczynku 
przy ognisku. Na południe od niej, po dru-
giej stronie szosy, przy brukowanej drodze 
do Malamówki znajduje się klasycystyczny 
budynek administracji, mieszczący dawniej 
także szkołę rolniczą Stanisława Kostki Za-
moyskiego (spotyka się również określenie 
szkoła parobcza). Zbudowano ją w 1. poł. 
XIX w. na planie podkowy, z portykiem na 
dwóch parach kolumn toskańskich w części 
centralnej. 

Najbardziej malowniczym obiektem zespo-
łu, mimo że w stanie częściowej ruiny, jest 
dawna stajnia z basztą. Obiekt ten, określa-
ny także wozownią, położony jest w obniże-
niu terenu, na południowy zachód od pałacu. 
Został wzniesiony z cegły i kamienia polnego  
w 2. ćw. XIX w. w stylu neogotyku romantycz-
nego, na planie wycinka koła. Baszta na planie 
koła zwieńczona jest gzymsem pseudoma-
chikułowym i krenelażem. Niedaleko jest też 

rządcówka z ok. poł. XIX w. Budynek ten, zwa-
ny również domem ogrodnika, został poddany 
częściowemu remontowi. 

Na północny wschód od pałacu rozciąga się 
duży zbiornik wodny z wyspą, ulubione miej-
sce wędkarzy. Przy jego południowym krań-
cu stoi drewniany młyn wodny na Okrzejce. 
Dawny młyn Zamoyskich został wzniesiony 
w 1. poł. XIX w., a później rozbudowany o do-
datkową kondygnację. Urządzenia napędza-
ły dwa koła wodne, później turbina systemu 
Francisa. Obok niej zamontowano małe koło 
korzeczne do napędu prądnicy zasilającej pa-
łac i budynki folwarczne w energię elektrycz-
ną. Młyn był czynny do 1961 r. 

Na skrzyżowaniu drogi prowadzącej do mły-
na i szosy Maciejowice–Sobolew usytuowana 
jest najpiękniejsza w powiecie kapliczka na 
planie trójkąta, zbudowana ok. poł. XIX w.  
w stylu neogotyckim. W górnej części jest 
ażurowa z figurą Matki Boskiej, zwieńczona 
pinaklami. W podstawie widnieją herby: Jelita 
Zamoyskich i Pilawa Potockich. 
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Dawniej była to wieś Goźlino Nagórne. 
Pierwszy człon został przyjęty od sąsied-

nich wsi: Goźlin Górny i Goźlin Mały. Nazwa 
Goźlin pochodzi od nazwy osobowej Gosla  
z sufiksem -ino, -ny lub -in. W XVI w. istniał 
Goźlin Podleśny, dziś jest to wieś Goźlin Gór-
ny. Mariańskie Porzecze powstało od nazwy 
zakonu marianów, których klasztor założono 
w Goźlinie i od wyrazu pospolitego porze-
cze znaczącego tyle co ‘brzeg rzeczny, okoli-
ca nadrzeczna, miejsce po rzece’. W 1884 r. 
Maryańskie Porzecze zamieszkiwało 38 osób  
w 9 domach. Wieś zajmowała 63 morgi obszaru.

Miejscowość położona jest na północno-
-zachodnim skraju powiatu. Zjeżdża się do 

niej z drogi wojewódzkiej nr 801 na zachód, 
w kierunku Wisły. Warto rozejrzeć się po jej 
najbliższej okolicy, na przykład spacerując 
pieszo. W południowo-wschodnim narożni-
ku wspomnianego skrzyżowania dróg, w lesie 
stoi pomnik w formie głazu. Napis na nim 
informuje o dokonanym w tym rejonie nocą  
27 kwietnia 1944 r. zrzucie lotniczym broni na 
placówce odbiorczej „Kubek” – „Waza”. Po pra-
wej stronie drogi do wsi ciągną się dosyć gęste 
zarośla rzadkiej w regionie sosny Banksa, cha-
rakteryzującej się dużą ilością szyszek ułożo-
nych parami na gałęziach. Wśród nich ukryta 
jest urokliwa aleja brzóz. Natomiast po lewej 
znajdują się porośnięte także tym gatunkiem 

Mariańskie Porzecze (gmina Wilga) 
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sosny fotogeniczne piaszczyste wydmy. Przed 
pierwszymi zabudowaniami wsi po prawej 
stronie stoi zabytkowa kapliczka. 

Najważniejszym obiektem w miejscowości, 
wyjątkowym nie tylko w skali powiatu, jest 
drewniana świątynia pw. Matki Boskiej Boles- 
nej. Jej unikatowość polega na tym, że całe 
wnętrze pokryte jest malowidłami z XVIII w. 
Część polichromii wykonano na płótnach na-
klejonych na ściany naw i prezbiterium, resztę 
na zagruntowanych belkach. Poza tym cieka-
wostką jest, że kościół podpiwniczono.

Historia Goźlina, położonego między para-
fiami Radwanków i Wilga, zaczyna się 16 paź-
dziernika 1699 r. Tego dnia dziedzic Siedzo-
wa, cześnik łukowski Jan Lasocki, ufundował 
kościół i klasztor dla zakonu Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nadał 
także nowemu klasztorowi pola, łąki, pastwi-
ska, prawo wrębu do lasów i połowu ryb. Kilka 
miesięcy później zmarł. Kolejnymi kolatorami 
kościoła w Goźlinie byli spadkobiercy cześni-
ka łukowskiego. Klasztor z kościołem spłonął  
16 maja 1769 r. Siedem lat później został od-
budowany w obecnym kształcie kosztem Józe-
fa Lasockiego. Goźlin leżał wówczas na terenie 
parafii Radwanków, natomiast klasztor zbudo-
wano na gruntach wsi Zalesie parafii Wilga.

Przy klasztorze powstał duży ośrodek dusz-
pasterski. Zbierały się tutaj władze zakonne 
na kapitułach i kongregacjach. Parafię erygo-
wał 11 grudnia 1801 r. biskup krakowski Józef 
Olechowski. Jej pierwszym plebanem został 
miejscowy zakonnik o. Teodor Nowicki, pra-
cujący tu do śmierci w 1819 r. W 1864 r. w wy-
niku represji za poparcie powstania stycznio-
wego klasztor został skasowany. Zakonników 
internowano w Mariampolu. Marianie powró-
cili tutaj dopiero w 1966 r. W 1970 r. uroczy-
ście poświęcono wyremontowany klasztor. 

W świątyni rozwinął się kult Matki Bożej 
Bolesnej, czyli Goźlińskiej, w cudownym ob-
razie wiszącym w ołtarzu bocznym. Przywiózł 
go latem 1699 r. ze swego rodzinnego domu 
w Podegrodziu k. Starego Sącza o. Stanisław 
Papczyński. Odtąd obraz zaczął słynąć cuda-
mi, co ściągało do kościoła wielu pątników. 
W kościele goźlińskim działało od początku 
Bractwo Pocieszenia NMP Bolesnej. Jej wsta-
wiennictwu przypisuje się cud nad Wisłą  
15 sierpnia 1920 r. oraz uratowanie świątyni 
przed rozbiórką w 1944 r., kiedy front stanął 
nad Wisłą, a żołnierze Armii Czerwonej po-
trzebowali drewna do budowy przepraw przez 
rzekę. Kult Matki Bożej Goźlińskiej trwa do 
dzisiaj, a jego świadectwem są liczne wota.

143 Wnętrze	świątyni
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Obecny kościół został zbudowany w 1776 r. 
bliżej wsi Zalesie, w oddaleniu od pierwot-
nej lokalizacji. Ten fakt potwierdza napis na 
balustradzie chóru. Świątynia jest barokową 
drewnianą bazyliką trójnawową z transeptem 
i dwiema wieżami, oszalowaną, konstrukcji 
zrębowej. Wnętrze zachwyca iluzjonistyczną 
polichromią autorstwa utalentowanego miej-
scowego zakonnika, o. Jana Niezabitowskiego, 
zmarłego w 1804 r. Dzieło tworzył temperą  
w końcu XVIII w. W 1933 r. polichromie re-
staurował Władysław Zych.

W ołtarzu głównym znajduje się ob-
raz Wniebowzięcia NMP, zaś po bokach –  
św. Michał Archanioł oraz św. Piotr. Na suficie 
prezbiterium wizerunek Trójcy Przenajświęt-
szej, a na ścianach bocznych Biblia pauperum  
i sceny z życia Matki Boskiej. Wokół dwuna-
stu apostołów oraz św. Dyzma Dobry Łotr.  
W transepcie znajdują się wizerunki św. Mar-
cina z Tours i św. Antoniego z Padwy oraz czte-

rej doktorzy Kościoła: św. Augustyn, św. Grze-
gorz Wielki, św. Ambroży oraz św. Hieronim. 
Uzupełnieniem są wizerunki św. Rocha oraz 
św. Jana Nepomucena. Na suficie znajduje się 
gwiazda dziesięcioramienna symbolizująca 
dziesięć cnót ewangelicznych Najświętszej 
Maryi Panny. W nawach bocznych umiesz-
czono Drogę Krzyżową. Jest to linoryt włoski  
z XVIII w. za szkłem lanym. Na uwagę zasłu-
gują również: rokokowa ambona, chrzcielnica 
z XVIII w. oraz organy. 

Obok kościoła znajduje się plebania  
z ok. poł. XIX w. Dawniej stanowiła siedzibę 
klasztoru oo. marianów. Z jej ganku o dwóch 
kolumnach i dwóch półkolumnach toskań-
skich można dojść aleją tujowo-świerkową do 
urokliwej drewnianej altany. W październiku 
2014 r. odsłonięto po prawej stronie, przed ko-
ściołem pomnik żołnierzy Batalionów Chłop-
skich, poległych i represjonowanych w latach 
1939–1956.

145 Altana	drewniana	koło	plebanii
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Warto też wstąpić na cmentarz położony  
w południowej części miejscowości. Nekro-
polie stanowią otwarte księgi dziejów parafii, 
wsi, rodzin i ludzi. Można tu spotkać cha-
rakterystyczne wytwory lokalnego rzemiosła 
i prześledzić wędrówkę wzorów nagrobków. 
W Mariańskim Porzeczu, podobnie jak na 
innych cmentarzach powiatu garwolińskiego, 
rośnie bardzo dużo imponujących dębów. Ne-
kropolia ma swój urok, mimo że nie jest pod-
ręcznikiem geologii świata z przykładami skał 
pochodzących z wielu egzotycznych kamie-
niołomów, nie tylko krajowych – jak często 
ma to miejsce w większych miejscowościach.

Wśród starych nagrobków zwraca uwagę 
mogiła ks. Józefa Szummera z jego popier-
siem. Był proboszczem parafii Goźlin i jed-
nym z dwóch księży wikariuszy w parafii 
Maciejowice w czasie powstania styczniowe-
go. Podejrzany przez Rosjan o udział w dzia-
łaniach konspiracyjnych, został aresztowany  
i uwięziony w Siedlcach. Zwolniony, nie 
doczekał niepodległości, zmarł bowiem  
30 kwietnia 1918 r. Urodził się 93 lata wcze-
śniej w Janowie Podlaskim, gdzie ukończył se-
minarium duchowne w 1852 r. 

Wśród innych nagrobków zwracają uwagę 
mogiły: właścicieli dóbr Siedzów Daszew-
skich, zmarłego w obozie koncentracyjnym  
2 stycznia 1945 r. w wieku 22 lat Zygmun-
ta Retmana, poległej w walce z Niemcami  
12 lutego 1944 r. rodziny Goleniewskich, po-
ległego 28 sierpnia w powstaniu warszawskim 
w wieku 20 lat Józefa Rozuma i poległego  
10 sierpnia 1944 r. Michała Iżykowskiego  
z okolic Tarnopola. 

Na północny wschód od kościoła, po prze-
ciwnej stronie skrzyżowania głównych dróg 
w centrum wsi znajduje się Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. O. Stanisława Papczyńskiego. 
Mieści się w budynku charakterystycznym dla 
przedwojennego budownictwa, okresu poszu-
kiwań stylu narodowego, tzw. dworkowego,  
z gankiem wejściowym na czterech kolum-
nach, zwieńczonym trójkątnym szczytem. 
Patron szkoły o. Stanisław Papczyński (1631–
–1701) był założycielem Zgromadzenia Księ-
ży Marianów. Stworzył pierwszą wspólnotę  
w 1671 r. w Puszczy Korabiewskiej, nazwa-
nej później Mariańską, został beatyfikowany  
16 września 2007 r. w Licheniu.
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Dawne miasto, dziś wieś o układzie wie-
lodrożnicowym, z zabudową wokół cen-

tralnego rynku. Leży w północno-wschodniej 
części powiatu, nad Wilgą, przy drodze Wil-
chta–Żelechów. Fragment tej trasy tworzy  
w Miastkowie Kościelnym ciąg ul. Garwoliń-
skiej przechodzącej w ul. Warszawską. Przy 
tym ciągu znajdują się: zespół dworsko-parko-
wy, kościół, cmentarz z zabytkowymi nagrob-
kami i urząd gminy. Stąd odchodzą drogi do 
Górzna, Woli Miastkowskiej i Kruszówki.

Nazwa pochodzi od wyrazu pospolitego 
miastko, który w średniowieczu oznaczał 
‘miasteczko’. Nazwa kojarzona jest również 
z nazwiskiem rodziny Miastkowskich, zało-
życieli osady. Spotyka się różne zapisy nazwy 
miejscowości w dokumentach, m.in.: Myast-
kowa (pierwsza wzmianka w 1417 r.), Miast-

kow (1424), Myasthkowo (1444, 1476), Myest-
kowo (1482), Myasthków (1504). W rejestrze 
poborowym z 1576 r. występuje Miastkowo 
Duże, Miastkowo Małe i założona w sąsiedz-
twie Wola Miastkowska. W lustracji królew-
skiej z 1660 r. wzmiankowane jest Miastkowo.

W XV w. była to własność Radzimińskich.  
W 1472 r. w części Miastkowa należącej do 
kasztelana warszawskiego Jana Radzymiń-
skiego lokowano miasto na prawie chełmiń-
skim. Przywilej lokacyjny uzyskany od księ-
cia mazowieckiego Konrada III Rudego po-
twierdzono w roku 1482 i 1539. Lokacja była 
nieudana. W spisach poborowych z 1576 r.  
i lustracji z 1660 r. Miastków występuje jako 
wieś. Miejscowość została zniszczona podczas 
potopu szwedzkiego w 1657 r. Wtedy podczas 
pożaru przepadły dokumenty kościelne.

Miastków Kościelny (siedziba gminy) 
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Ówczesne Miastkowo Duże to obecny 
Miastków Kościelny, natomiast Miastkowo 
Małe jest dziś Miastkowem Starym. W XVI w. 
właścicielami Miastkowa byli Prażmowscy,  
w latach 1558–1723 Lasoccy. Później kolej-
no: od 1723 r. podskarbi wielki koronny Jan 
Przebendowski, w latach 1730–1753 mar-
szałek wielki koronny Franciszek Bieliński, 
od 1767 r. Radziwiłłowie, od 1820 r. Bnińscy  
(w tym senator Aleksander Bniński), od 1845 r. 
Gąssowscy (w tym sędzia pokoju okręgu żele-
chowskiego Piotr, następnie jego syn Ignacy 
Tomasz, także sędzia pokoju). 

W 1827 r. Miastków Kościelny zamiesz-
kiwały 163 osoby w 19 domach, natomiast 
w pobliskim Miastkowie Starym było 185 
mieszkańców w 23 domach. Do roku 1884 
obie miejscowości nieco się rozwinęły.  
W Miastkowie Kościelnym było 2 domy wię-
cej i 291 mieszkańców. W Miastkowie Starym 
jeden dom więcej i 444 mieszkańców. W koń-

cu XIX w. dobra Miastków Kościelny składały 
się z folwarków: Miastków Kościelny (7 bu-
dynków murowanych, 32 drewniane), Gąso-
wo (2 budynki drewniane), Zgórze (24 budyn-
ki drewniane), Rudnik (2 budynki drewniane) 
i Zabrozdy (12 budynków drewnianych) oraz 
wsi: Miastków Kościelny (złożona z 4 osad), 
Brzegi (24 osady), Huta Miastkowska (9 osad), 
Wola Miastkowska (20 osad), Stary Miast-
ków (22 osady), Przybory (15 osad), Zabrozdy  
(11 osad), Kruszówka (11 osad) i Glinki  
(6 osad). W majątku były: gorzelnia, młyn 
wodny, tartak, folusz, staw i siedem sadzawek, 
eksploatowano pokłady torfu i margla. Folwark 
Stary Miastków został oddzielony w 1876 r. od 
dóbr Miastków Kościelny. W jego skład wcho-
dziły 3 budynki murowane i 16 drewnianych. 
Były tutaj smolarnia, staw i dwie sadzawki, 
młyn wodny, eksploatowano pokłady torfu. 
Jeszcze w latach 60. XX w. istniał tutaj dwór 
klasycystyczny, parterowy, murowany z cegły, 
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z gankiem o czterech słupach zwieńczonym 
trójkątnym szczytem z okulusem. 

W XIX w. w skład gminy Miastków wchodzi-
ły wsie: Borowie, Brzegi, Brzoza, Brzozkowola, 
Filipówka, Glinki, Gościewicz, Gózd, Jaźwiny, 
Kamionka, Kruszówka, Miastkowska Huta, 
Miastków Kościelny, Miastków Stary, Ozim-
kówka (obecnie Oziemkówka), Przykory, Ry-
czyska, Suchowola, Zabrózdy, Zgórze i Zwola. 

Parafię utworzył tutaj w 1424 r. biskup po-
znański Andrzej Łaskarz z Gosławic. W 1470 r. 
zbudowano kościół w stylu gotyku mazowiec-
kiego pw. Nawiedzenia i Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny i św. Leonarda, z fundacji 
Prażmowskich. Był najstarszy w dawnej ziemi 
czerskiej. Na przełomie XVI/XVII w. świątynia 
została zniszczona w pożarze i restaurowana na 
pocz. XVII w. kosztem kasztelana zakroczym-
skiego Jana Lasockiego. Następnie przebudo-
wano i powiększono ją w latach 1901–1903, 
z zachowaniem części murów, prezbiterium  

i kaplicy, według planów budowniczego miasta 
Siedlce Tadeusza Czerwińskiego (1844–1902). 
Podwyższono i oblicowano wówczas mury, 
przedłużono nawę ku zachodowi, zbudowa-
no wieżę, zakrystię i skarbiec z sienią. Kościół 
konsekrował powtórnie w 1904 r. biskup lubel-
ski Franciszek Jaczewski.

Jest to budowla neogotycka, jednonawowa, 
z transeptem i wieżą frontową. W jej wnętrzu 
na uwagę zasługują: renesansowa piaskowco-
wa płyta nagrobna Jana Prażmowskiego (zm.  
w 1572 r.) z zatartym kartuszem herbowym 
oraz epitafia właścicieli miejscowości z XIX w.: 
senatora Królestwa Polskiego Aleksandra Bniń-
skiego (zm. w 1831 r.), sędziego pokoju Piotra 
Gąssowskiego (zm. w 1853 r.) i Stanisława 
Gąssowskiego (zm. w 1866 r.) z głową zmarłego 
rzeźbioną z alabastru. Fasadę z wieżą najlepiej 
oglądać, stojąc między świątynią a parkiem.

W głębi parku znajduje się pałac. Począt-
kowo rezydencję stanowił parterowy dwór, 

123Powiat garwoliński

152 Grobowiec	rodziny	Gąssowskich,	właścicieli	majątku	ziemskiego	Domaszewnica,	na	cmentarzu	parafialnym

153	Tabliczka	pochowanego	na	cmentarzu	parafialnym	pracownika	dóbr	Miastków

152 153



124 Tradycja Mazowsza

wzniesiony prawdopodobnie dla Bnińskich na 
pocz. XIX w. W połowie tego stulecia powięk-
szono go o parterowe, dwuczęściowe skrzydło, 
połączone z korpusem dworu arkadowym łącz-
nikiem. W 1880 r. z inicjatywy Ignacego Gąs-
sowskiego wschodnią część dworu podwyższo-
no o piętro i dobudowano kwadratową wieżę. 
Ujednolicono architektoniczną dekorację cało-
ści poprzez wprowadzenie boniowanych lizen, 
odcinających skrajne osie budynku oraz ujmu-
jących środkową oś zwieńczoną trójkątnym 
naczółkiem i poprzedzoną kolumnowym gan-
kiem. W efekcie wprowadzonych zmian bryła 
nabrała wydłużonego kształtu o klasycystycz-
nym charakterze. Do dworu od strony szosy 
prowadzi brukowana aleja kasztanowo-lipowa. 
Budynek z trzech stron okala park z sadzawką. 

Po ostatnio przeprowadzonym remoncie  
i adaptacji funkcjonuje tu firma o nazwie Pałac 
Nogalin. Zapewnia idealne warunki do orga-
nizacji luksusowych imprez, między innymi 
bajkowych wesel, a także innych spotkań.

Na północ od dworu, między ul. Garwoliń-
ską, Wyczółkowskiego i Parkową jest dawny 
staw dworski, dzierżawiony obecnie przez koło 
wędkarskie. Dalej, po lewej stronie przy wyjeź-
dzie na Górzno, stoi kapliczka Matki Boskiej 
na piramidalnym, kamiennym cokole z grani-
towych głazów i tablicą z napisem DE DONIS 
TUIS TIBI OFFERIMUS 1928. Przy niej modlą 
się mieszkanki Miastkowa Kościelnego pod-
czas zmian tajemnic koła różańcowego.

Na północ od kościoła znajduje się cmen-
tarz parafialny. Na uwagę zasługują m.in. 
nagrobki: ks. proboszcza Wojciecha Baran-
kiewicza (zm. 10 czerwca 1860 r.), rodziny 
Gąssowskich oraz Aleksandra hr. Bnińskiego  
(zm. 15 czerwca 1831 r.). 

Dalej na południe, u zbiegu ul. Warszawskiej 
i Szkolnej postawiono pomnik ŻOŁNIERZOM 
BATALIONÓW CHŁOPSKICH / I ARMII KRA- 
JOWEJ ZIEMI MIASTKOWSKIEJ / POLEG- 
ŁYCH W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY 
/ W LATACH 1939–1944 / I POMORDOWA-
NYCH W OKRESIE STALINOWSKIM / CZEŚĆ 
ICH PAMIĘCI. Tego samego okresu historycz-
nego dotyczy pomnik ustawiony między Miast-
kowem Kościelnym i Starym, na wzniesieniu, 
po północnej stronie drogi. Wykuty na tablicy 
napis brzmi: Ś.P. / JAN PAKUŁA / STANISŁAW 
CIEŚLIK / POSTERUNKOWI P.P. / ZGINĘLI 
ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ W WALCE Z BAN-
DYTAMI / DN. 20 II 1940 R. / Ś.P. / BOLESŁAW 
POKORSKI / ST. POST. P.P. / ZGINĄŁ ŚMIER-
CIĄ TRAGICZNĄ W WALCE Z BANDYTAMI / 
DN. 13 II 1943 R. / SPOŁECZEŃSTWO GMINY 
MIASTKÓW.

W Miastkowie Kościelnym urodzili się An-
toni Józef Turkietty, bohater dwóch powstań, 
oraz Barbara Rękawek, artystka malarka, a od 
1996 r. prezes siedleckiej Fundacji Ali Ręka-
wek „Dajmy sobie szansę”, której głównym ce-
lem jest pomoc osobom chorym na nowotwory 
krwi oraz będącym po przeszczepach szpiku.
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Miejscowość położona na północny zachód 
od stolicy powiatu, między obwodnicą drogi 
krajowej nr 17 i dawną Nadwiślańską Drogą 
Żelazną, czyli linią kolejową. Wieś typu wielo-
drożnica posiada cztery kolonie: Miętne-Par-
cele, Kolonie, Nadleśnictwo Kotwica i Piaski. 

W XVI w. majątek Miętne wraz z folwarka-
mi należał do starostwa niegrodowego Garwo-
lin. Z lustracji królewskich przeprowadzonych 
w latach 1617–1620 wiemy, że istniały wtedy 
dwór i dobra dzierżawione przez wojewodę 
poznańskiego Jana Ostroroga. Od 1674 r. do 
końca I Rzeczypospolitej majątkiem władała 
rodzina Bielińskich. W 1783 r. jego właścicie-
lem został cześnik koronny i starosta garwo-
liński Stanisław Bieliński. Na początku XIX w. 
była to własność rządu rosyjskiego. W 1827 r. 
w Miętnem mieszkały 302 osoby w 44 do-

mach. W 1884 r. liczba ludności wzrosła do 
360 osób, a domów było 49. Wieś i folwark na-
leżały do gminy Wola Rembkowska (obecnie 
Rębkowska). W 1842 r. została nadana jako 
majorat płk. Michaiłowi Staniukiewiczowi. 
Po jego śmierci donację odziedziczył jego syn 
Michał, który w 1900 r. oddał ją w dzierżawę 
Józefowi Jaworskiemu. 

W sierpniu 1915 r. w rządcówce obok dworu 
kilka dni mieszkał brygadier Józef Piłsudski. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
majątek został upaństwowiony. W czasie re-
formy rolnej w 1920 r. majątek Miętne miał 
20 włók ziemi ornej. W 1919 r. przeszedł na 
potrzeby przyszłej Publicznej Szkoły Przyspo-
sobienia Rolniczego, którą uroczyście otwo-
rzył 4 maja 1924 r. prezydent RP Stanisław 
Wojciechowski. Szkoła nosiła imię Stanisława 

Miętne (gmina Garwolin)  
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Staszica, podlegała Sejmikowi Powiatowemu, 
uczyli się w niej wyłącznie chłopcy. Rok szkol-
ny zaczynał się 15 stycznia. W 1930 r. przy-
jęto 30 uczniów z 40 kandydatów (nie wszy-
scy mieli wystarczające wykształcenie), 80%  
z nich pochodziło z powiatu garwolińskiego. 

Szkoła rolnicza zachęcała do uprawy morwy 
i hodowli jedwabników, których kokony sprze-
dawano do Milanówka. Przyjmowała zamówie-
nia na dwuletnie sadzonki morwy białej. Publi-
kowane apele miały podtekst patriotyczny: 

Mając do rozwoju jedwabnictwa pomyślne 
warunki, możemy wkrótce wyprzeć z naszego 
rynku jedwab zagraniczny, a dać towar krajo-
wy wielokrotnie tańszy a częstokroć lepszy. 
Hodowla morwy i jedwabników powinna stać 
się obowiązkiem każdego rolnika, gdyż jedwab 
może w przyszłości stanowić ważną pozycję w 
bilansie państwowym dając znaczne dochody. 
A więc rolnicy sadźcie drzewka morwowe, ho-
dujcie jedwabniki, przez to byt wasz się popra-
wi i jednocześnie budżet Państwa. 

Szkoła wraz z internatem mieściła się we 
dworze i funkcjonowała nieprzerwanie do 
1977 r. Po wyprowadzeniu się szkoły do no-
wych budynków umieszczono tam przedszko-
le, działające do 1981 r. Następnie dwór został 
opuszczony i stopniowo niszczał. Dopiero  

w latach 1997–2001 przeprowadzono grun-
towne prace modernizacyjne pod potrzeby sa-
morządu lokalnego.

Dwór został wzniesiony dla płk. Michaiła 
Staniukiewicza, pierwotnie jako drewnia-
ny o konstrukcji zrębowej, prawdopodobnie  
w latach 1840–1842. W XX w. był wielokrotnie 
przebudowywany. Frontem zwrócony jest na 
południowy wschód, w fasadzie ma dwa rów-
norzędne ganki, złożone z dwóch par toskań-
skich kolumn niosących trójkątne naczółki. 
Zbudowany został w stylu klasycystycznym 
jako parterowy, nakryty dachem dwuspado-
wym, z naczółkiem od zachodniej strony. 
Na narożach ma alkierzowe aneksy, a z boku 
piętrową dobudówkę. W fasadzie z lewej stro-
ny umieszczono 24 maja 1974 r. kamienną 
tablicę pamiątkową w 50. rocznicę istnienia 
Szkoły Rolniczej. 4 września 2004 r. dodano 
do niej następną jubileuszową datę, z mosią-
dzu. Obecnie w budynku dworu przy ul. Głów- 
nej 55 mieści się Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa.

Po prawej stronie od bramy zobaczyć można 
oficynę pod adresem ul. Główna 53, zbudowa-
ną w 1. poł. XIX w. jako budynek drewniany  
o konstrukcji zrębowej. Jej architektura nawią-
zuje do budynku dworu. Jest parterowa, kryta 
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dachem naczółkowym. W fasadzie ma dwa 
ganki na parach toskańskich kolumn dźwigają-
cych trójkątne szczyty. Takie ganki są również  
w ścianach szczytowych. 

Wokół rozciąga się park założony w 1. poł. 
XIX w. Aleja wysadzana starymi lipami i dę-
bami prowadzi do prostokątnego stawu z wy-
spą. Naprzeciw zachodniego skraju fasady 
dworu jest zarys dawnego gazonu. W parku 
rozstawiono tablice z historią miejscowości  
i majątku oraz informacjami o obiektach za-
bytkowych i rosnących wokół roślinach. 

Do południowo-wschodniego skraju parku 
przylega kompleks Zespołu Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego. W 2004 r. 
na terenie tego zespołu powstała Baza Eduka-
cji Ekologicznej. Służy ona realizowaniu pro-
gramów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
ze szkół powiatu oraz grup przyjeżdżających 
z innych regionów w ramach tzw. zielonych 

szkół. W jej skład wchodzi sala edukacji eko-
logicznej w budynku internatu, stanica rowe-
rowa i ścieżka przyrodniczo-kulturowa na te-
renie zabytkowego parku. 

Stanica rowerowa usytuowana jest na tere-
nie Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. 
Oferuje oznakowaną trasę rowerową wiodą-
cą przez kompleksy leśne, łączącą ścieżkę 
przyrodniczo-kulturową w Miętnem z leśną 
ścieżką w Hucie Garwolińskiej. Wspomnia-
na ścieżka przyrodniczo-kulturowa biegnie 
alejkami zabytkowego parku. Pozwala poznać 
zasady funkcjonowania przyrody i formy jej 
ochrony i składa się z dziewięciu tematycz-
nych przystanków, oznakowanych i wyposa-
żonych w tablice informacyjne. 

Z historią Miętnego i okolic możemy się 
zapoznać, zwiedzając Muzeum Ziemi Gar-
wolińskiej, usytuowane w pomieszczeniach 
znajdujących się pod hotelem Centrum Kon-
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ferencyjno-Sportowego, nastawionego na 
pobyt grup sportowych i tanecznych oraz or-
ganizację konferencji, szkoleń i sympozjów  
w kilku salach konferencyjnych wyposażo-
nych w multimedia. Jest to też miejsce propa-
gowania różnorodnych form kultury fizycznej  
i sportu.

Dawne gospodarstwo majątku, czyli zabudo-
wania folwarczne, położone są na południe od 
dworu i niedostępne dla zwiedzających. Przez 
ogrodzenie widać murowany budynek gospo-
darczy (dawna obora?), wzniesiony na planie 
litery L. Najłatwiej do tych zabudowań dojść, 
kierując się z bramy wejściowej do parku na 
południe. Po prawej stronie miniemy zabytko-
wą murowaną kapliczkę wnętrzową, ogrodzoną 
drewnianym płotem z betonowymi słupkami. 

Warto też wspomnieć o cegielni, która zosta-
ła zbudowana w Miętnem w 1919 r. Wielokrot-
nie modernizowana była jednym z obiektów 
Zakładów Przemysłowych Garwolińskiego 
Sejmiku Powiatowego. Produkowano w niej 
cegłę ręcznie i maszynowo, pracowało tu 30 ro-
botników. Choć obecnie jest nieczynna, w oko-
licy wciąż można spotkać budynki z odciśniętą  
w cegłach nazwą „Mietne”. 

W centrum miejscowości usytuowany jest 
kościół parafialny pw. Podwyższenia Świętego 
Krzyża, konsekrowany 3 grudnia 1995 r. Para-
fię w Miętnem erygowano w 1992 r. Przy świą-
tyni jest park, w którym posadzono 7 maja 
2006 r. dąb Jana Pawła II.

Miętne znane jest przede wszystkim ze 
strajku szkolnego, który wybuchł na począt-
ku 1984 r. w obronie krzyży usuniętych z sal 
lekcyjnych Zespołu Szkół Rolniczych. Histo-
ria konfliktu rozpoczęła się w 2. poł. 1980 r. 
Po strajkach sierpniowych uczniowie ZSR 
zawiesili krzyże we wszystkich pracowniach. 
Po stanie wojennym rozpoczęto stopniowe 
ich usuwanie. W końcu 1983 r. krzyże pozo-
stały tylko w kilku klasach. Decyzja zapadła 
na szczeblu wojewódzkim. Wizytujący szkołę 
dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowa-
nia w Siedlcach polecił w grudniu 1983 r. dy-
rektorowi szkoły Ryszardowi Domańskiemu 
podjęcie działań w celu zdjęcia pozostałych 
krzyży. Stanowcze stanowisko w tym zakresie 
zajął również Komitet Wojewódzki Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach. 
Skutkiem przeprowadzonych rozmów dyrek-
tora ZSR z kierownikami poszczególnych pra-
cowni zdjętych zostało osiem krzyży. (Obecnie 
są zawieszone na filarze między nawą główną 
a boczną lewą kolegiaty w Garwolinie). 

Informacja o tych wydarzeniach przedosta-
ła się do mieszkańców parafii Miętne i całego 
dekanatu garwolińskiego dzięki ks. dziekanowi 
Władysławowi Zwierzowi, proboszczowi pa-
rafii Górzno. W pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia ksiądz odczytał w kościele komu-
nikat. Zaprotestował w nim przeciw profanacji 
krzyży w Miętnem i wezwał do obrony przed 
ateizacją i gwałceniem praw ludzi wierzących. 
23 lutego 1984 r. bp Jan Mazur wystosował ko-
munikat, w którym informował o usuwaniu 
krzyży z zakładów i szkół. Wezwał też wier-
nych, by zwrócili się z petycjami do przewodni-
czącego Rady Państwa i marszałka Sejmu o po-
zostawienie krzyży tam, gdzie pracują lub uczą 
się wierzący obywatele. Uczestniczył również 
osobiście w nabożeństwie w Miętnem.

Młodzież stanęła w obronie symbolu chrześci-
jaństwa. Wybuchł strajk, pisano petycje, organizo-
wano protesty i spotykano się na nabożeństwach. 
Działania młodzieży wspierał bp Jan Mazur.  
Niezłomna postawa uczniów stała się głośna nie 
tylko w Polsce, ale i za granicą. Była znakiem, że 
mimo wielu lat walki władzy ludowej z Kościołem 
i prób ateizacji młodzież pozostała wierna chrze-
ścijaństwu. Niektórzy młodzi ludzie za udział  
w tym strajku zapłacili wysoką cenę. Część z nich 
mogła zdawać egzamin maturalny w innych szko-
łach, a innym odebrano taką możliwość.

159 Fragment	muru	z	cegieł	wypalonych	 

w	cegielni	Miętne
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Leży przy lokalnej drodze łączącej Sobolew  
z szosą Łaskarzew–Maciejowice, na wschód 

od dopływu Bączychy. Jej nazwa wywodzi się od 
suchej wyniosłości na podmokłym obszarze 
lub suchej wyniosłości nadrzecznej.

Najłatwiej do niej dojechać ze wspomnia-
nej szosy, kierując się zgodnie z drogowskazem 
na południowy wschód. Po prawej stronie jest 
pierwszy obiekt wart zwiedzania, oznakowany  
i zaopatrzony w tablice informacyjne – Rezerwat 
Kopiec Kościuszki. Został utworzony w 1989 r. 
Celem ochrony jest zachowanie m.in. stanowisk 
bodziszka żałobnego (występującego tutaj poza 
naturalnym zasięgiem) oraz fragmentów kilku 
typów stanowisk leśnych. Najważniejszy jest jed-
nak kopiec usypany w miejscu, gdzie do niewoli 
rosyjskiej dostał się Tadeusz Kościuszko. Wokół 
rosną drzewa o pomnikowych wymiarach.

Historia budowy kopca rozpoczęła się od 
nabożeństwa 8 kwietnia 1861 r. w kościele  
w Maciejowicach. Wikariusz Józef Burzyń-
ski nakazał wiernym wziąć chorągwie i krzyż  
i iść z procesją do Krępy (7 km). Usypano tego 
dnia kopiec w miejscu, w którym spadł z konia 
ciężko ranny wódz insurekcji. Według lokal-
nej tradycji ziemię przynoszono w czapkach 
z pobliskich miejsc. W wielkiej manifesta-
cji wzięły udział delegacje z całego Królestwa 
Polskiego. Wśród zebranych uczestników byli 
żyjący jeszcze wówczas żołnierze Tadeusza 
Kościuszki. Wydarzenie to miało miejsce tego 
samego dnia, gdy w Warszawie odbyła się ma-
nifestacja patriotyczna, podczas której zginęło 
z rąk Rosjan ponad stu mieszkańców stolicy. 

Na wierzchołku kopca w dniu jego usypa-
nia postawiono drewniany krzyż. Następnie, 

Nowa Krępa (gmina Sobolew)  

160 Widok	na	fasadę	dworu
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w 1917 r. zbudowano pod krzyżem kamienny 
postument, a po II wojnie światowej kopiec 
ogrodzono. Ksiądz Burzyński poświęcił kopiec 
10 października 1861 r., w 67. rocznicę bitwy. 
W uroczystości uczestniczyło ok. 20 tys. osób 
z okolicy: chłopi, mieszczanie, ziemianie, wła-
ściciel Podzamcza hr. Stanisław Zamoyski, 
proboszcz Seweryn Paszkowski i społeczność 
żydowska z Maciejowic. Za postawę patrio-
tyczną i organizowanie rocznicowych uro-
czystości oraz zainicjowanie usypania kopca  
w Krępie ks. Józef Burzyński został areszto-
wany przez władze carskie w styczniu 1862 r. 
Zmarł na zesłaniu 23 listopada 1869 r. w Ni-
kolsku. Nie miał jeszcze 40 lat.

W 1932 r. utworzono Komitet Budowy Kopca 
Tadeusza Kościuszki, składający się z 16 osób. 
Stanowili go: właściciel majątku Krępa Kon-
stanty Abakanowicz, nauczyciele miejscowych 
szkół, przedstawiciele administracji lokalnej, 
duchowni i rolnicy. Staraniem komitetu prze-
prowadzono prace renowacyjne. W ich wyniku 
kopiec został przywrócony do należytego sta-
nu. Ustawiono na nim krzyż i umieszczono 
pamiątkowe tablice.

W okolice Maciejowic w pobliże kopca wy-
brał się swego czasu Stefan Żeromski. Tam, 
gdzie zleciał z konia Kościuszko, stoi kopiec 
niewysoki śród kęp ostu, niskiej olszyny – po-
rosła na nim paproć, pokrzywa, krwawnik  
i piołun. Na szczycie rośnie dziki głóg, krzak 

uschnięty. Obok kopca stoi krzyż drewniany, 
modrzewiowy, a na nim napis „10 październi-
ka 1794 r.” Dookoła trzęsawisko, śród którego 
na kępach rośnie olszyna i chwast wolny. Nikt 
tam nie przychodzi, ścieżka ginie w trawie.

Także obecnie teren wokół kopca sprawia 
wrażenie zarośniętego, a to dlatego, że gleba 
jest tutaj żyzna, teren wilgotny i wszystko  
rośnie jak burza. 

Nieco dalej, również po prawej stronie, są 
pozostałości dawnej siedziby ziemiańskiej.  
W XVI w. Krępa była własnością królewską.  
W XIX w. folwark Krępa Stara i wieś Krępa 
Nowa należały do gminy Podłęż i parafii Macie-
jowice. W 1827 r. była to własność rządu Kró-
lestwa Polskiego, zamieszkała przez 80 osób  
w 10 domach. W 1837 r. majątek kupił za  
104 288 złotych Ksawery Dobrowolski. Na-
stępnie Krępa była w rękach hr. Zamoyskich.

Od 1857 r. Krępą władał Stanisław Zamoy-
ski. W 1882 r. powierzchnia dóbr wynosiła 
2299 morgów. Według Towarzystwa Kredyto-
wego Ziemskiego były to folwarki: Krępa, Ksa-
werynów i Pogorzelec oraz wsie: Krępa Nowa  
(9 osad, 195 morgów), Budy Krępskie (10 osad, 
162 morgi), Pogorzelec (11 osad, 299 morgów), 
Leonów (10 osad, 170 morgów), Celinów  
(15 osad, 228 morgów), Ewelin (18 osad, 309 
morgów). W 1890 r. właścicielem Krępy zo-
stał Andrzej Zamoyski, a w 1930 r. Franciszek  
Zamoyski. Dwa lata później majątek kupiła 

161 Cmentarz	z	I	wojny	światowej

162	Aleja	grabowa	w	parku	dworskim
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na licytacji Helena Zofia Abakanowicz za 345 
tys. złotych. Prawdopodobnie była jego wła-
ścicielką do reformy rolnej. Krępa kojarzona 
jest z rodziną urodzonej w 1930 r. w Falentach 
Magdaleny Abakanowicz, jednej z najbardziej 
znanych w świecie współczesnych artystek 
polskich (abakany), córki Konstantego Abaka-
nowicza i Heleny z d. Domaszewskiej.

Zachowały się dwór (własność prywatna), 
oficyna, resztki zabudowy folwarku, aleja gra-
bowa od dworu do kopca i stawy położone na 
południe od dworu. Budynek został wzniesiony 
dla Zamoyskich w latach 1883–1884 według 
projektu Ksawerego Dionizego Makowskiego. 
Jest w stylu neogotyckim z licznymi przybu-
dówkami, parterowy, z dwoma piętrowymi ry-
zalitami w elewacji frontowej, przechodzącymi 
w zamknięte trójkątnymi szczytami wystawki 
dachowe, między ryzalitami piętrowy łącznik. 
O gotycyzującym charakterze budowli świad-
czą ostrołukowo wycięte okna, drzwi i płyciny 
dolnej kondygnacji ryzalitów oraz trójlistne 
płyciny w ich partiach szczytowych. Zgodnie 
z zamysłem projektanta budynek miał być pol-
skim odpowiednikiem nowej amerykańskiej 
architektury mieszkaniowej o bardzo wysokim 
standardzie i rozbudowanym programie. Zasto-
sowano tu m.in. amerykański patent w postaci 
szaf w ścianach. Projekt dworu został opubliko-
wany w warszawskim „Przeglądzie Technicz-
nym” w 1891 r.

Neogotycki charakter ma również oficyna, 
stojąca po prawej przed dworem. W jej elewa-
cji wyróżniają się ostrołukowe okna i blanki 
wieńczące dobudówki. 

Godna uwagi jest także aleja kasztanowców, 
która wiedzie na południowy wschód, do za-

budowań wsi Nowa Krępa. Na skrzyżowaniu, 
przy skręcie w lewo do wsi stoi trójkątna ka-
pliczka. Wcześniej, po lewej stronie na jednym 
z kasztanowców wisi kapliczka nadrzewna. 
Ponadto w lesie należącym do Nowej Krę-
py znajduje się cmentarz poległych w czasie  
I wojny światowej. Najłatwiej do niego dojść, 
trudniej dojechać polną drogą z Pogorzelca. 
Przed tą wsią (patrząc od Łaskarzewa) skrę-
camy w lewo na wschód, naprzeciw zabytko-
wej kapliczki na posesji nr 30. Cmentarz leży  
ok. 1 km od szosy. Miejsce zwane przez oko-
licznych mieszkańców Dziegietnia jest po-
łożone obok łąk nazywanych Bagna. Drugi 
cmentarz z I wojny światowej znajduje się po 
lewej stronie przy wyjeździe z Pogorzelca do 
Maciejowic, na gruntach wsi Polik. Jest usytu-
owany w miejscu zwanym przez mieszkańców 
Pogorzelca Przyrwa.

Mieszkańcy Pogorzelca wspominają, że we 
dworze w Krępie po wojnie mieszkali Julianna 
i Jan Pośpiechowie. Przez pewien czas mieścił 
się tam także Urząd Gminy Sobolew. 

Ale tam to było pięknie! Z boku bukszpan 
był posadzony. W pałacu odbywały się zaba-
wy. Bo taka świetlica duża była. No i tam były 
na tej świetlicy lwy wymalowane. Tam było 
pięknie. Tam odbywały się różne występy  
i potańcówki były. 

Tam młyn wodny był, jak się jedzie do Krę-
py i taki zakręt jest do Krępy, tam był młyn. 
Tam się jeździło i ospę się robiło. Właściciel 
młyna Ucieszyński się nazywał, a myśmy go 
nazywali Melac. Dokąd jedziesz? Do Mela-
ca! Tam rzeka od stawu płynie aż do Polika.  
No i grobla się rozerwała, i to wszystko znio-
sła do góry. 

163 Kopiec	Tadeusza	

Kościuszki. 
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Leży na skrzyżowaniu dwóch drogowych 
szlaków komunikacyjnych: z Żelechowa do 

Siennicy i z Puznówki do Stoczka Łukowskie-
go. Zabudowa południowego skraju miejscowo-
ści sięga drogi wojewódzkiej nr 805. Gmina jest 
jedną z mniejszych w powiecie. Przez Parysów 
przepływa dopływ rzeki Świder, który stanowi 
północno-wschodnią granicę gminy.

Miejscowość pojawia się w dokumentach 
pod różnymi nazwami: Scheczcza (1436), 
Scheschcza (1444), Syeczcza (1448, 1473), 
Parysch de Mychrowo et de Szyecza (1495), 
Parysch de Syeczcza (1505), Paryssow (1576), 
Paryszew (1783, 1827), Parysow (1839), Pary-
sów (1886, 1921). Nazwa Sieczcza może po-
chodzić od nazwy osobowej Sieczka. Jest też 
możliwość, że jako forma słowa Siedlca wywo-

dzi się od siodła, ewentualnie jako Siedźcza od 
nazwy osobowej Siadek.

Sieczcza była własnością Parysów Radza-
nowskich h. Prawda (Prawdzic, Lew z Muru). 
Kasztelan zakroczymski i starosta czerski Flo-
rian Parys w 1538 r. otrzymał od króla Zyg-
munta I przywilej założenia miasta na pra-
wie magdeburskim, na gruntach własnej wsi. 
Wówczas przemianowano ją na Parysowo, od 
nazwiska właściciela. Nazwa nie ma więc nic 
wspólnego – jak wielu by chciało – z homero-
wym Parysem. Nazwisko Parys pochodzi od 
słowa para ‘dym’. Może też wywodzić się od 
wyrażenia parać się lub nazw osobowych: Pa-
rasz, Paruch, Parusz. Formę Parys łatwo objaś-
nić także jako późne zapożyczenie z greckiego 
i łacińskiego Paris. 

Parysów (siedziba gminy) 

165	Widok	na	wschodnią	elewację	kościoła	parafialnego	pw.	Wniebowzięcia	NMP
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W XVIII w. Parysów należał do Bielińskich. 
Jednym ze znaczniejszych rodu był Franciszek 
Bieliński h. Junosza (1683?–1766). W 1713 r. 
otrzymał po zmarłym ojcu Kazimierzu Ludwi-
ku Bielińskim starostwa czerskie i garwoliń-
skie. Od 1725 r. był wojewodą chełmińskim. 
Tytułował się hrabią na Radzyminie, Bielinie, 
Otwocku, Karczewie i Parysowie. Marszał-
kiem wielkim koronnym został 21 maja 1742 r. 
Z tytułu urzędu marszałkowskiego pod jego 
pieczą była Warszawa. Głównym jego dziełem 
było uporządkowanie stolicy i wybrukowanie 
ulic, po części własnym kosztem. Na pamiąt-
kę tych prac własnym sumptem wystawił na 
pl. Trzech Krzyży figurę św. Jana Nepomuce-
na. W trosce o porządek i zdrowie publiczne 
założył w 1743 r. tabor miejski. Dzięki jego 
staraniom sejm w 1764 r. zakazał odnawiania 
budynków drewnianych i zarządził burzenie 
zagrażających bezpieczeństwu sąsiednich do-
mów. Ogłosił taksę dla majstrów budowni-
czych, by mieszkańcom ułatwić wznoszenie 

domów murowanych. W Parysowie zbudował 
w 1750 r. drewniany kościół. Zmarł bezpo-
tomnie. Spoczął w Czersku, w którym wcześ-
niej wybudował ratusz i kościół.

Po Bielińskim miasto i dobra były własno-
ścią Kossowskich, następnie Wilkońskich  
i później Maszkowskich. W 1869 r. Parysów, 
który leżał przy wielkich stawach i posiadał 
wcześniej zamek, utracił prawa miejskie. 

W 1827 r. mieszkało w Parysowie 740 osób 
w 88 domach. W 1861 r. było już 1333 miesz-
kańców w 93 domach. W parafii mieszkało 
3006 katolików, 612 osób wyznania mojże-
szowego, 67 osób innych wyznań. W 1871 r. 
dobra Parysów składały się z folwarku Parysów 
i Starowola, osady Parysów, wsi: Starowola, 
Wygoda i Józia. Rozległość dominialna wy-
nosiła 890 morgów, w osadach czynszowych  
106 morgów. Parysów należał wówczas do 
gminy Pszonka.

Ośrodkiem miejscowości jest brukowany 
rynek z kościołem w północnej części. Poza 

166	Cmentarz	parafialny,	w	głębi	nagrobek	gen.	Michała	Pełczyńskiego
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nim zabudowa ma charakter wiejski, z regu-
larnym układem ulic biegnących południkowo  
i równoleżnikowo. Parafia rzymsko-katolicka 
została uposażona na przełomie 1439/1440 r.  
i erygowana kosztem Parysów w 1461 r. Obec-
ny murowany kościół pw. Wniebowzięcia NMP 
wzniesiono w latach 1904–1926 według pro-
jektu Zygmunta Zdańskiego, z uzupełnieniem 
dokonanym przez Stefana Szyllera, w miejscu 
rozebranego w 1914 r. kościoła z 1750 r. Ten  
z kolei stał w miejscu kilku wcześniej budo-
wanych i spalonych. Wyposażenie świątyni 
pochodzi z XVII–XVIII w. W barokowym ołta-
rzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, tzw. Parysowskiej. W świątyni 
wmurowano tablice ku pamięci: Sybiraków, 
żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 r., 
członków AK i BCh poległych i zamordowa-
nych w latach 1939–1944.

Po prawej stronie przed kościołem odsło-
nięto 6 września 1992 r. pomnik Bohaterom 
walk o wolność Ojczyzny Żołnierzom Armii 
Krajowej Placówki Parysów Obwodu „Gołąb”. 
Natomiast przed szkołą przy ul. Książęcej od-
słonięto w 2006 r. pomnik i posadzono dąb 
Jana Pawła II. W tej samej, wschodniej części 
miejscowości, przy ul. Borowskiej 1 znajduje 
się Gminna Biblioteka Publiczna. Mieści się 
w dawnej synagodze, wzniesionej pod koniec 
XIX w. W 1944 r. została zdewastowana przez 

Niemców; po wojnie odbudowana. Warto prze-
spacerować się tą ulicą na wschód, by spojrzeć 
na dawną drewnianą zabudowę. Dalej przy 
rozwidleniu dróg są kapliczka św. Jana Nepo-
mucena z 1. poł. XIX w. i obok krzyż. Urokliwe 
drewniane domki, stojące także przy innych 
ulicach, upodobali sobie filmowcy.

W zachodniej części miejscowości, przy 
ul. Kościuszki założono na przełomie XVIII  
i XIX w. cmentarz parafialny. W centrum jego 
starszej części wznosi się kaplica z 1868 r. pw. 
św. Rocha. Na terenie nekropolii zwracają uwa-
gę klasycystyczne nagrobki: z herbem Jastrzę-
biec topografa i gen. bryg. Michała Pełczyńskie-
go (1775–1833) oraz kpt. Wojsk Polskich i dzie-
dzica dóbr Kozłów Leopolda Eysmontta (1784–
1852). Jego nagrobek, stojący po lewej przed 
kaplicą, opatrzony został czterowierszem:

 WALECZNOŚĆ NAUKA I CNOTA
 TO JEST RYS JEGO ŻYWOTA
 ŻAL WNUKÓW DZIATEK I ŻONY
 TO CEL ŻYCIA WYPEŁNIONY
Dalej po tej samej stronie ulicy, przy wyjeź-

dzie na Puznówkę, stoi jeden z trzech zacho-
wanych w powiecie wiatraków koźlaków.

Na południe od opisywanej miejscowości 
usytuowany jest przystanek osobowy PKP Pa-
rysów z nieczynnym już budynkiem dworca. 
Przystanek został otwarty w 1952 r. Wiedzie do 
niego z szosy nr 805 droga pokryta brukiem. 

168	Budynek	dawnej	synagogi

169	Nieczynny	budynek	dworca	kolejowego	stacji	Parysów
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Gmina miejsko-wiejska Pilawa zajmuje 
północno-zachodni skraju powiatu. Sie-

dziba władz jest kilka kilometrów na zachód 
od drogi krajowej nr 17. Dojazd do niej wiedzie 
przez wieś Lipówki. Zabudowa miasta rozło-
żona jest po obu stronach głównej arterii ko-
munikacyjnej w postaci al. Wyzwolenia (odci-
nek drogi wojewódzkiej nr 805), która krzyżu-
je się z linią kolejową biegnącą z północy na 
południe.

Nazwę miejscowości wywodzi się od wyrazu 
pospolitego piła (w znaczeniu ‘tartak’), gdyż 
Pilawa była prawdopodobnie jedną ze strażnic 
służących eksploatacji dóbr leśnych tzw. Klu-
cza Osieckiego. Osady leśne określano najczę-
ściej nazwami pochodzącymi od piły lub tar-
taku, zwłaszcza na terenach pogranicznych. 

Nazwa miejscowości, poświadczona dopiero 
w XIX w., może pochodzić także od herbu Pila-
wa, znanego przynajmniej od 1385 r. Pieczęto-
wali się nim Potoccy, właściciele okolicznych 
majątków ziemskich. Innym wytłumacze-
niem może być także gwarowe wyróżnienie 
gatunku gleby pilicy.

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gmi-
ny odkryto na cmentarzysku we wsi Kalonka. 
Pochodzą z epoki brązu (XVII–VII w. p.n.e.). 
Pilawa powstała prawdopodobnie w okre-
sie podziału Mazowsza na dzielnice: Płock  
i Czersk. Przemawia za tym historia odległego 
o 9 km Osiecka, w którym książęta mazowiec-
cy mieli swój zamek.

Według lokalnych legend pierwszymi miesz-
kańcami Pilawy byli Niemcy sprowadzeni 

Pilawa (siedziba miasta i gminy)  
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przez księcia Konrada po najeździe Tatarów. 
Inni przekazują informację o sprowadze-
niu osadników po najeździe szwedzkim, gdy 
miejscowa ludność wyginęła w wyniku roz-
przestrzeniającej się zarazy. W dokumentach 
z XIX w. przeważają nazwiska o rodowodzie 
niemieckim, np. Wollf, Ratter, Bachman, Bat-
tin, Kicman, Liebelt lub Okpisz. Do 1905 r. 
w Pilawie funkcjonowała tylko ewangeliczna 
szkółka dla dzieci osadników niemieckich.

W centrum miasta położona jest węzłowa 
stacja kolejowa. Została otwarta w 1877 r. z du-
żym dworcem i czterema rampami przeładun-
kowymi. Później wzniesiono wieżę ciśnień, 
parowozownię i budynki dla urzędników i pra-
cowników kolejowych. Przez Pilawę przecho-
dzą linie kolejowe: Warszawa Wschodnia–Do-
rohusk, Skierniewice–Łuków i Krusze–Pilawa. 
Zabytkowy budynek dworca z XIX w. został 
poddany ostatnio gruntownemu remontowi. 
Ciekawostką jest fakt, że ustawę o budowie 
linii Skierniewice–Pilawa–Łuków polski Sejm 
podjął w lutym 1939 r. Rozpoczęto procedury 
przetargowe i wyłoniono wykonawców, lecz 
realizację inwestycji przerwał wybuch wojny. 
Jest to jedna z ostatnich w Polsce linii strate-
gicznych wybudowanych na żądanie władz 
ZSRR w latach 1949–1954 (wiadukt w Chro-
minie opatrzony jest datą 1951). Drugi tor kła-
dziono jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. 

Linia miała służyć sprawnemu przerzuceniu 
wojsk ze Związku Radzieckiego na zachód. 

Pilawa zaczęła się rozwijać dzięki temu waż-
nemu węzłowi kolejowemu na szlaku z War-
szawy do Lublina. Jego ranga wzrosła po wy-
budowaniu w latach międzywojennych linii 
do Mińska Mazowieckiego, a po wojnie – dal-
szych połączeń. Doprowadzenie kolei żelaznej 
znacznie zmieniło oblicze nie tylko Pilawy, 
lecz także okolicznych miejscowości. Kolej 
dawała zatrudnienie mieszkańcom wsi. Jedni 
przekwalifikowali się i stali się kolejarzami, 
inni zajmowali się furmaństwem, rozwożąc 
przywożone koleją towary. Wkrótce napłynęli 
Żydzi, którzy założyli tutaj sklepy i zakłady 
rzemieślnicze. Już w XIX w. nastąpił proces 
wykupywania ziemi przez miejscowych rolni-
ków od niemieckich kolonistów, którzy w tym 
czasie masowo przenosili się w Poznańskie.

Między al. Wyzwolenia, ul. Dworcową, 
dworcem kolejowym i torami znajduje się park 
z sadzawką i fontanną, mostkiem nad wodą  
i altaną. Park stanowi centrum wypoczynkowe 
z zegarem słonecznym w północno-wschod-
nim narożniku i miejscami pamięci. Pomnik 
poświęcony bohaterom wojny 1939–1945 wy-
konano z szarego piaskowca. Drugi pomnik, 
przy ul. Dworcowej, upamiętnia 24 osoby roz-
strzelane przez Niemców w listopadzie 1943 r. 
Po przeciwnej stronie al. Wyzwolenia góruje 

171	Parowozownia	w	Pilawie,1934	r.

172	W	tle	zabytkowa	wieża	ciśnień
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nad urządzeniami kolejowymi zabytkowa wie-
ża ciśnień. O ważnym wydarzeniu z historii 
informuje następny monument. Po 155 latach 
istnienia miejscowości, 1 stycznia 1984 r., 
nadano jej prawa miejskie. Pomnik z tą datą i 
herbem odsłonięto przed budynkiem Urzędu 
Miasta i Gminy przy al. Wyzwolenia 158.

Przy tej samej alei warto zwrócić uwagę na 
maleńką i urokliwą kapliczkę na granicy pose-
sji nr 129 i 131 (po lewej). Po drodze jest zjazd 
do kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Ko-
deńskiej przy ul. Słonecznej 21. Świątynia zo-
stała wzniesiona w latach 1978–1981 (w tym 
roku erygowano parafię). 

Za Pilawą, w lesie Nadleśnictwa Celesty-
nów, przy skrzyżowaniu dróg do Osiecka  
i Łucznicy ustawiono pomnik w miejscu roz-
strzelania przez Niemców 17 lipca 1942 r. 
trzech Polaków: ks. Mariana Juszczyka, An-
toniego Pinakiewicza i Bolesława Warownego. 
Po przeciwnej stronie miasta, półtora kilome-
tra na południowy zachód od Pilawy znajduje 
się rezerwat leśny Rogalec.

Najbardziej zasłużone dla Pilawy było mał-
żeństwo Krynickich. Aleksander nie dopu-

ścił wraz z innymi kolejarzami do rozgra-
bienia urządzeń kolejowych w 1918 r. przez 
odchodzących Niemców. Z jego inicjatywy 
miejscowi kolejarze stworzyli kooperatywę, 
przekształconą później w Pilawskie Stowa-
rzyszenie Spożywców. Był on też założycie-
lem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Jego żona Zofia kierowała szkołą powszechną 
otwartą po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości. Z własnych funduszy opłacała koszty 
nauki niezamożnej uczennicy w seminarium 
nauczycielskim. W Pilawie uczyła do 1928 r. 
Zmarła w wyniku ran odniesionych podczas 
bombardowania w 1939 r. Tutejsza biblioteka 
publiczna powstała na bazie księgozbioru ofia-
rowanego przez małżeństwo Krynickich. 

Miasto znane jest z Fabryki Farb i Lakierów 
POLIFARB-PILAWA S.A. Jej historia sięga 
1923 r., gdy zbudowano tu prywatną fabrykę 
chemiczną Zygmunta Budrewicza, w której 
zatrudniono osiem osób. Dała ona początek 
późniejszej Fabryce Farb i Lakierów. Jej budo-
wę rozpoczęto w 1959 r., a produkcję urucho-
miono 25 maja 1963 r.

173	Sadzawka	w	parku	z	mostkiem	i	altaną

174	Pomnik	upamiętniający	rocznicę	nadania	Pilawie	praw	miejskich
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Wieś typu ulicówka zbudowana po obu 
stronach drogi biegnącej równolegle do 

drogi wojewódzkiej nr 801 (po jej zachodniej 
stronie, od Wisły). Położona jest na południe 
od siedziby władz gminy. W 1885 r. zwana była 
Skurcze.

To dawna wieś włościańska. W 1827 r. mia-
ła 17 domów i 131 mieszkańców. W 1888 r. 
na 345 morgach zamieszkiwało 175 osób  
w 11 domach. 

Na południowym skraju wsi, od strony Wi-
sły odsłonięto w 1974 r. pomnik poświęcony 
oddziałom Wojska Polskiego walczącym do 
12 września 1944 r. o przyczółek warecko-ma-
gnuszewski. Między tym pomnikiem a wsią 
Tarnów droga nr 801, czyli popularna Nad-
wiślanka, biegnie najbliżej Wisły. Stąd najłat- 

wiej fotografować malowniczo płynącą rze-
kę i piaszczyste wyspy. Na północnym skra-
ju miejscowości, po prawej stronie założono 
cmentarz żołnierzy poległych w czasie I woj-
ny światowej. W jego centrum rośnie pomni-
kowej wielkości dąb. Na nagrobkach napisy  
w językach polskim, niemieckim i rosyjskim 
informują m.in. o pochowanych tutaj żołnier-
zach. W tym miejscu niemieckie oddziały 
przekroczyły Wisłę w 1915 r.

Skurcza najbardziej znana jest z parku mili-
tarnego położonego na północ od wsi. W lesie 
po wschodniej stronie drogi zachowały się ślady 
wojennych zmagań z sierpnia i września 1944 r., 
m.in. w postaci transzei, stanowisk broni 
maszynowej i miejsc ukrycia pojazdów. Po 
drugiej stronie w skansenie wyeksponowano: 

Skurcza (gmina Wilga) 

175	Czołgi	na	przyczółku	magnuszewskim
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armatę przeciwlotniczą wz. 1939 kal. 85 mm, 
haubicę wz. 1938 kal. 122 mm z 1953 r. oraz 
armatę przeciwlotniczą wz. 1939 kal. 37 mm. 
Głównym elementem upamiętnienia jest mo-
nument zbudowany z piaskowca we wrześniu 
1978 r. przez saperów jednostek Warszawskie-
go Okręgu Wojskowego w czynie społecznym, 
dla uczczenia 35. rocznicy utworzenia Wojska 
Polskiego, zwanego wówczas ludowym. Po-
mnik i skansen poświęcono żołnierzom Armii 
Czerwonej i 1 Armii Wojska Polskiego, głów-
nie saperom walczącym o wyzwolenie spod 
okupacji niemieckiej regionów nad środkową 
Wisłą. 

Od tego pomnika schodzi się w dół, w kie-
runku rzeki, wybetonowanym szlakiem imi-
tującym ślady pojazdów wojskowych i odciski 
butów żołnierzy. Przy ścieżce są głazy z wypi-
sanymi nazwami oddziałów, które budowały 
przeprawę przez Wisłę. U celu, na piaskow-
cowej płycie, są schematyczny rysunek prze-
prawy i szczegóły techniczne. Dalej w wodzie 
starorzecza możemy zapoznać się ze zrekon-
struowanym fragmentem mostu.

Przez Wisłę przerzucono wówczas drewnia-
ny most o długości 894 m, szerokości ponad 
4 m i nośności 16 ton. Saperzy w sile ośmiu 
batalionów zbudowali go z drewna ciętego  

w okolicznych lasach w ciągu tylko 58 godzin! 
Eugenia Kowalska zapisała swoje wrażenia  
w pamiętniku z tego czasu pod datą 28 paź-
dziernika 1944 r.

Dowiedzieliśmy się, że wszystkie wsie na-
około Wisły ewakuowano. Zaczęty bój toczy 
się nad Wisłą. Wojsko rosyjskie buduje mo-
sty pontonowe, żeby przedostać się na drugą 
stronę Wisły, a niemieckie samoloty ciągle je 
bombardują. Ci poborowi z Ukrainy, których 
naliczyłam 4 tys., pewnie wszyscy zginęli 
przy budowie tych mostów. W tych miejscach 
rzeka była czerwona od krwi tych budowni-
czych. Powiedział mi o tym pewien rosyjski 
żołnierz, który był zaopatrzeniowcem i od-
wiedzał swoich kolegów w szpitalu. Podobno 
zostało ich około 50-ciu z tych 4-rech tysięcy.

Opanowanie i utrzymanie przyczółka ma-
gnuszewskiego było możliwe dzięki zorgani-
zowanej przeprawie wojsk na zachodni brzeg 
rzeki. Początkowo żołnierzy i sprzęt przerzu-
cano na pontonach i promach 16-tonowych 
N2P. Utrzymanie wojsk na przyczółku spowo-
dowało potrzebę zorganizowania przeprawy 
mostowej lub promowej.

Zadanie zbudowania mostu gen. Zygmunt 
Berling zlecił dowódcy 1 Brygady Saperów  
płk. Bronisławowi Lubańskiemu z terminem 

176	Główny	pomnik	w	skansenie	militarnym

177	Model	przeprawy	przez	Wisłę
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wykonania prac na wieczór 16 sierpnia. Do 
wykonania zadania podporządkowano dowód-
cy brygady: armijne bataliony budowy dróg 
i mostów, 6 Batalion Pontonowy, 7 Batalion 
Saperów oraz bataliony saperów 1 i 2 Dywizji 
Piechoty. Budowę mostu rozpoczęto 13 sierp-
nia o godz. 11.30, a zakończono 15 sierpnia  
o godz. 21.30.

Tereny powiatu garwolińskiego, stanowiące 
w tym czasie zaplecze trwającej budowy, bro-
nione były przez oddziały 1 Dywizji Piechoty 
gen. Wojciecha Bewziuka, które objęły swym 
działaniem odcinek 30 km od Świdra do Wilgi. 

W walkach na przyczółku magnuszewskim, 
odniosła pierwsze sukcesy nad Wisłą 1 Armia 
Wojska Polskiego. Polegli żołnierze polscy zo-
stali pochowani na cmentarzach w Grabowie, 
Garwolinie, Łaskarzewie, Magnuszewie i Wil-
dze, natomiast rannych umieszczano w szpi-
talach polowych organizowanych na głębokim 
zapleczu. Życie codzienne ludności cywilnej 
skomplikowały nie tylko toczące się walki, ale 
i ewakuacje, które objęły 2455 mieszkańców 
z 503 gospodarstw rolnych. Takie liczby po-
dawane są w literaturze, faktyczne mogły być 
wyższe. 

178	Zwiedzający	skansen	fotografują	się	przy	armacie	plot.	kal.	37	mm

179	Na	pierwszym	planie	haubica,	w	tle	armata	plot.	kal.	85	mm
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Leży na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
nr 807 i linii kolejowej Pilawa–Dęblin,  

w południowej części powiatu. Stacja kolejowa 
została otwarta w 1877 r. 

Pochodzenie nazwy miejscowości jest we-
dług jednej z wersji legendarne. Rzekomo 
wokół rozciągały się niegdyś olbrzymie lasy, 
w których żyło mnóstwo soboli. Natomiast 
zapisana przez Jana Długosza w Liber bene-
ficiorum forma Szobolow sugeruje, że jest to 
nazwa dzierżawcza od nazwiska Sobol.

W poł. XV w. Sobolew należał do parafii 
Kochów i był własnością Jana Ciołka z Żele-
chowa. Wieś płaciła dziesięcinę biskupstwu 
krakowskiemu. W 1569 r. nadal była to włas-
ność rodu Ciołków, ale już w parafii Macie-
jowice. W 1827 r. Sobolew miał 47 domów  

i 371 mieszkańców. Od 1871 r. istniała tutaj 
szkoła, a domów było 56, mieszkało w nich 
625 osób. W 1885 r. w folwarku Sobolew było 
20 budynków drewnianych i 2 murowane.

Rozwój miejscowości nabrał dynamiki po 
przeprowadzeniu linii kolejowej w 1877 r. 
Skorzystał na tym także właściciel majątku. 
Teren wokół stacji należał do folwarku. Jego 
właściciel rozparcelował grunty na działki 
budowlane. Powstałe osiedle nazwano po-
czątkowo Sobolew-Place i pod taką nazwą 
funkcjonowało jeszcze w dokumentach urzę-
dowych w XIX w. Na pocz. XX w. majątek na-
leżał do Łaskich. Po jego parcelacji resztówkę 
kupili przed I wojną światową Julia i Franci-
szek Świderscy. W 1944 r. w dworku stacjo-
nował sztab radziecki. Z powodu dokonanych  

Sobolew (siedziba gminy)  

182 Stary	drewniany	kościół	pw.	św.	Piotra	i	Pawła	przy	ul.	Kościuszki	
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w tym czasie dewastacji budynek po wojnie 
rozebrano.

W czasie okupacji niemiecka żandarme-
ria mieściła się w piętrowym budynku przy  
ul. Ogrodowej. Jak się wspomina, komendan-
tem był niejaki Hartman, pozostali żandarmi 
nosili nazwiska Klinger i Werner. Czwartemu 
mieszkańcy Sobolewa nadali przydomek „Śpią-
cy”. Arbeitsamt mieścił się przy ul. Kościuszki. 
Stąd wysyłano młodych ludzi na przymusowe 
roboty do Niemiec. Mieszkańcy wsi jeździli po 
żywność do Zamościa, gdyż można było ją tam 
znacznie taniej kupić. Różnica cen pozwalała 
także na handel, np. w Warszawie, pod warun-
kiem że okupanci nie odebrali żywności, co zda-
rzało się głównie w Dęblinie.

Struktury Armii Krajowej tworzyli w Sobo-
lewie, przybyli w październiku 1942 r. z War-
szawy, Halina Ptakowska (nabór dziewcząt)  
i Jan Piekarski (werbunek mężczyzn). Zorga-
nizowano m.in. jawny kurs sanitarny, na który 
zgłosiło się 30 dziewcząt. Szkolenie trwające 
ok. 6 miesięcy odbywało się w Ośrodku Zdro-
wia przy ul. Sądowej pod pozorem potrzeby 
ochrony przed tyfusem, na który w tym cza-
sie umierało dużo ludzi. W budynku poczty 
poczcie przeprowadzono tajny kurs łączności, 

także dla kobiet. Zakończył się egzaminem 
23 marca 1944 r. Dla obu płci zorganizowano 
kurs obsługi broni w domu Kowalskich przy 
ul. Kościuszki. Druga faza szkolenia, prak-
tyczna – w postaci strzelania, została przepro-
wadzona w lesie w Wygodzie i Życzynie.

Niemcy uciekli z Sobolewa 23 lipca 1944 r. 
Władzę w miejscowości objęła Armia Krajo-
wa, która wycofała się do lasu po wkroczeniu 
bolszewików. Rosjanie w sierpniu założyli  
w Sobolewie lazarety dla rannych w walkach 
nad Wisłą. Właścicieli domów zajętych przez 
rannych wykwaterowano do okolicznych wsi. 
Ten czas tak wspomina Eugenia Kowalska:

10 sierpnia 1944 r. Bój na Wiśle trwa. Sły-
chać potężne działa, aż szyby drżą. Rosjanie 
założyli w Sobolewie szpitale polowe. Miesz-
kańców tych domów wywieźli na wieś. Po-
zwozili różne łóżka dla rannych żołnierzy, 
których przywozili od Wisły autami i wo-
zami. W Sobolewie jest teraz pełno wojska.  
Są tu magazyny broni, amunicji, jest piekar-
nia polowa, pralnia, kuchnia itd. W naszym 
domu drewnianym, który stoi w podwórku, 
też wywieźli lokatorów i urządzili kuchnię 
dla wojska, a w jednym pomieszczeniu urzę-
duje szewc wojskowy, który buty naprawia.  

183	Prospekt	organowy	i	wejście	do	starego	kościoła
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W gminie dowiedzieli się, że są panienki, któ-
re ukończyły kurs sanitarny, więc nakazali 
nam zgłosić się do pracy. Z tą wiadomością 
przyszedł do nas pan Jasio Rusak – brat ko-
mendanta AK. Nie mogłyśmy odmówić i za-
częła się nasza praca w szpitalu.

Już pierwszego dnia musiałam iść na dzień 
i noc na dyżur przy chorych. Zgłaszają się  
i dobrowolnie różne panienki do pracy w szpi-
talach.

Przywożą z frontu nie tylko rosyjskich, ale 
i naszych żołnierzy. Przeznaczono mnie jako 
pomoc rosyjskich sanitariuszek w budynku, 
gdzie leżeli ciężko chorzy. Tu amputowano 
różne kończyny, robiono transfuzje krwi i ope-
rowano.

Byłam świadkiem okropnego widoku. 
Dwóch żołnierzy wyskoczyło z ciężarówki  
i za chwilę prowadzili pod rękę żołnierza, któ-
ry trzymał w obu rękach swoje wnętrzności  
z rozciętego brzucha.

Często miałam dyżury przy polowych łóż-
kach z chorymi. Podawałam im lekarstwa lub 
wodę. Do nas należało sprzątanie pomiesz-
czeń. Zawsze przynosiłam kwiaty, wstawia-
łam je do wody, żeby cieszyły oczy tych cier-
piących. W Sobolewie jest 10 szpitali.

Ostatni raz Niemcy zbombardowali Sobo-
lew 23 grudnia 1944 r. o godz. 13.40.

Rosjanie zakładali na zapleczu frontu lot-
niska polowe. Jedno z nich powstało po lewej 
stronie szosy wiodącej do Maciejowic, na pła-
skim wyniesieniu pod lasem. Wkrótce na-
stąpiły aresztowania konspiratorów z okresu 
okupacji niemieckiej. Zatrzymywanych osa-
dzano w prowizorycznym więzieniu w posta-
ci dołów wykopanych w ziemi i pilnowanych 
przez uzbrojonych strażników. Taka „cela” 
miała dach wykonany z desek, przez który do 
wnętrza padał deszcz. Ziemianki były usy-
tuowane w miejscu zwanym Piaski. Obecnie  
w tym rejonie jest sklep na górce, po prawej 
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stronie przed starym kościołem, jadąc do 
Maciejowic. Jednym z aresztowanych i osa-
dzonych w tym ziemnym więzieniu był Józef 
Zawadzki ps. „Wilk”, ur. w Sobolewie w 1920 r.  
W grudniu 1943 r. został mianowany przez 
Komendę Obwodu Garwolin Batalionów 
Chłopskich dowódcą Leśnego Oddziału Spe-
cjalnego. Pełnił tę funkcję do kwietnia 1944 r. 

O czasach wojennych przypominają 
dwa pomniki ustawione przed szkołą przy  
ul. Kościuszki. Na pierwszym z nich, na ścia-
nie głównej, możemy przeczytać: PAMIĘCI / 
ŻOŁNIERZY / POLSKI PODZIEMNEJ / ZA-
MORDOWANYCH / PRZEZ HITLEROW-
CÓW / W LATACH 1939–1944 / Z SOBO-
LEWA I OKOLIC / MIESZKAŃCY GMINY 
SOBOLEW / 11.XI.1999 r. / ŻOŁNIERZE AK 
/ KAMOLA ADAM / KAMOLA JAN / KAMO-
LA KAZIMIERZ / MUSIAŁ ALEK / PAZIEW-
SKI WACŁAW / RĘBAŁA EDMUND / wyk. 

ZAKŁ. KAM. E. LUBERDA. Na ścianie bocz-
nej wschodniej: ŻOŁNIERZE AL. / BABIK JAN 
/ MARZYSZ KAZIMIERZ / PRACZ FILIP / 
PRACZ JAN / W TYM MIEJSCU / ROZSTRZE-
LIWANO / TEŻ OBYWATELI / POLSKICH / 
POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO. Na ścia-
nie bocznej zachodniej: ŻOŁNIERZE B.CH. 
/ CHMIELAK JAN / GROMUŁ FRANCISZEK 
/ GRULA ONUFRY / JABŁOŃSKI PAWEŁ / 
KALBARCZYK ALEKSANDER / KAZIMIE-
RAK JAN / KAZIMIERAK STANISŁAW / KO-
WALCZYK WŁADYSŁAW / PRZYCHODZEŃ 
STANISŁAW / ZAWADZKI ANTONI. Drugi 
pomnik upamiętnia śmierć w obozie koncen-
tracyjnym Stutthof nauczyciela Kazimierza 
Marzyszka (22 czerwca 1944 r.).

Podążając od wyżej opisanych pomników  
w kierunku Maciejowic, na rogu ul. Kościusz-
ki i Dębowej spotkamy po lewej pomnik 
przyrody, wielki dąb z zawieszoną na nim ka-
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pliczką. Minąwszy kościół współczesny (po 
prawej), docieramy do zabytkowego drewnia-
nego. Został on przebudowany w latach 1900 
i 1916 z wcześniejszej kaplicy wzniesionej  
w 1708 lub 1781 r. kosztem Rozalii z Bętkow-
skich Grabowskiej. Parafię w Sobolewie erygo-
wano w 1919 r. W 1921 r. w osadzie Sobolew 
przy stacji żyło blisko tysiąc mieszkańców  
(420 chrześcijan i 560 osób wyznania moj-
żeszowego). Wyposażenie świątyni pochodzi 
głównie z wieków XVII i XVIII. Na uwagę 
zasługuje przede wszystkim nadnaturalnej 
wielkości korpus Chrystusa Ukrzyżowanego, 
późnogotycki, z 1. poł. XVI w.

Niedaleko kościoła, przy skrzyżowaniu  
ul. Kościuszki i Kościelnej stoi kapliczka 
Chrystusa Frasobliwego z ok. poł. XIX w.  
W obrębie ogrodzenia świątyni (południowy 
skraj otoczenia) znajduje się krzyż z 1905 r., 
wykuty z granitu. Stoi na wielkim głazie narzu-
towym. W zagłębieniu przy krzyżu zbiera się 
woda, której właściwości uważa się za lecznicze. 

W Sobolewie stoją jeszcze trzy wielkie 
krzyże granitowe, charakterystyczne dla pej-
zażu kulturowego powiatu. Jeden z nich przy  
ul. Kościuszki przed starym kościołem, 
drugi przed cmentarzem parafialnym przy  
ul. Krępskiej i odchodzącej od niej polnej dro-
dze. Ten opatrzony jest wykutym napisem: 
Boże / Błogosław nas / Fundatorów / tego 
Krzyża / Stanisław i / Maryanna / małżonko-
wie / Kazimieraki. / Ten krzyż / własnoręcz-
nie / zrobił / postawił na / pamiątkę / wieczną 
/ Stanisław / Kazimierak / W 1916 r. Trzeci 
ustawiono po przeciwnej stronie miejscowo-
ści, przy skrzyżowaniu ul. Kownackiej i So-
snowej. Składa się z pięciu elementów, stoi 
na cokole trzystopniowym na podmurowaniu  
z głazów narzutowych. Napis na krzyżu głosi: 
BOŻE / BŁOGOŁAW / NAS / FUNFATO- / RZY 

TEGO / KRZYŻA / TOMASZ I / KATARZYNA 
/ MAŁŻONKO- / WIE PIELAK / 1918 ROKU.

Przy skrzyżowaniu ul. Długiej i Targowej  
(w pobliżu torów) znajduje się kapliczka 
wnętrzowa z drewnianym ołtarzem.

Ostatnim miejscem, które warto zwiedzić, 
jest cmentarz parafialny przy ul. Krępskiej. 
Główną aleją dojdziemy do ustawionego na 
jej końcu (pod wielką akacją) pomnika żoł-
nierzy Batalionów Chłopskich poległych  
w 1944 r. Nazwiska opatrzone są fotografia-
mi. Na cmentarzu zasługują na uwagę m.in. 
nagrobki: ochotnika wojny 1920 r. Onufre-
go Błachnia, nieznanych żołnierzy poległych  
w 1939 r., żołnierzy Armii Krajowej: Wacława 
Paziewskiego ps. „Sokół”, Aleksandra Karasiń-
skiego ps. „Kret”, Stefana Tobiasza ps. „Gater”, 
Stefana Synowca ps. „Jurand” i Józefa Pawelca. 
Ciekawostką są krzyże na innych nagrobkach 
wykonane z szyn kolejowych, jeden z nich  
z 1931 r.

*
Z gminą Sobolew związana jest biografia 

najpoczytniejszej w dwudziestoleciu między-
wojennym polskiej powieściopisarki, Marii 
Rodziewiczówny. Mowa tutaj o istniejącym do 
dzisiaj na terenie sąsiedniej wsi Sokół (od stro-
ny Sobolewa) gospodarstwie o miłej dla ucha 
nazwie. Najpełniej ten epizod sprzed wojny 
opisuje jej wieloletnia przyjaciółka Jadwiga 
Skirmunttówna: 

W moim życiu ta jeszcze nastąpiła zmiana, 
że nabyłam wtedy kawałek ziemi w powiecie 
garwolińskim, mały, bardzo miły i ładny fol-
warczek, zwany „Emerytką”. Kupiła go była 
dwa lata przed tym Rodziewiczówna, chcąca 
mieć w Królestwie swoją małą posiadłość, ale 
wiedząc, że tego pragnę i że mi się ta „Eme-
rytka” bardzo podoba, odstąpiła mi ją z całą 
gotowością.
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Miejscowość leży przy drodze wojewódz-
kiej nr 805, ok. 1,5 km na wschód od 

drogi krajowej nr 17 (po przeciwnej stronie od 
opisanej wcześniej Pilawy).

Trąbki to nazwa rodowa występująca na 
Mazowszu, w Małopolsce i Wielkopolsce, któ-
ra dowodzi żywotności przezwiska Trąbek lub 
Trąbka. W dokumentach pojawia się od XIII w. 
W 1564 r. Trompky w parafii Garwolin były wła-
snością Jana Głoskowskiego. W 2. poł. XIX w.  
była to wieś z folwarkiem i osadą fabrycz-
ną Czechy w gm. Wola Rębkowska. Miała  
w 1891 r. 36 domów i 410 mieszkańców. Ma-
jątek Trąbki składał się z folwarków: Trąbki, 
Budy Obrębskie i Karolinów. W 1827 r., było 
tutaj tylko 9 domów i 44 mieszkańców. Wzrost 
liczby ludności nastąpił po założeniu w 1835 r. 

huty szkła, zwanej Czechy – od kraju pocho-
dzenia przedsiębiorcy. Początkowo Ignacy 
Hordliczka wybudował w 1822 r. hutę we wsi 
Barcząca, w obecnym powiecie mińskim. Do 
Trąbek przeniósł zakład prawdopodobnie z 
powodu wyczerpania w tamtej okolicy lasów, z 
których pozyskiwano drewno do opalania pie-
ców hutniczych. Za tym przemawiałby fakt 
nabywania lesistych gruntów w nowym miej-
scu, w Marianowie i przede wszystkim w Go-
niwilku. Nazwa drugiej z wymienionych miej-
scowości może pochodzić od wyrażenia gonić 
wilka. Zapewne było tu dużo lasów, gdzie po-
lowano na wilki. Wieś należała początkowo do 
dóbr żelechowskich, w 1876 r. nabyli ją bracia 
Hordliczkowie – wspomniany Ignacy i Antoni. 
Ich folwark położony był na płaskim terenie  

Trąbki (gmina Pilawa) 

189	Dawny	dwór	Hordliczków
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o glebie żytniej, czyli słabej. Domów było tylko 
6, mieszkało w nich 79 osób wyznania rzym-
sko-katolickiego i 15 wyznawców judaizmu. 
Folwark miał 1883 morgi powierzchni, z czego 
prawie dwie trzecie zajmowały lasy. Były one 
niezbędne, gdyż w ciągu roku spalano w hucie 
szkła Czechy 2 tys. sążni drewna, czyli ponad 
10 300 m3. Dla porównania, dla zbudowania 
wiatraka wystarczy 100–130 m3 drewna. 

Zakład nieprzypadkowo przeniesiono  
w to miejsce, gdyż w pobliżu Garwolina i Żele-
chowa historycy zidentyfikowali 15 hut szkła, 
działających w XVIII–XIX w. Gospodarstwo 
Hordliczków w ówczesnej literaturze okreś- 
lano jako wzorowe. Huta zajmowała pierw-
sze miejsce w kraju pod względem wysokości 
kapitału zakładowego i wielkości obrotów. 
W 1849 r. założono szlifiernię kryształów. 
Do napędu szlifierek uruchomiono maszynę 
parową, która poruszała także piły do cięcia 
drewna i stępy do rozdrabniania surowców 
(kwarcu sprowadzanego z Czech i Norwegii). 
Biały piasek wydobywano w sąsiedniej Wy-
godzie. Po bezpotomnej śmierci założyciela  
w 1854 r., huta przeszła w ręce jego synowców 
(synów brata): Edwarda i Wilhelma. W fabryce 
zatrudnienie znalazło początkowo 80 robot-
ników, którym zapewniono opiekę lekarską,  
a ich dzieciom – naukę w szkole elementar-
nej. Przy hucie działała też apteka. W 1860 r. 
pracowało tu już 600 osób. Razem z pracowni-
kami folwarków zatrudnienie miało tu ponad  

2 tys. osób, głównie Polaków, a także Czechów, 
Niemców, Francuzów, Anglików i Holendrów. 

Produkowano szkło do okien, dęte, praso-
wane, kryształowe, białe, półbiałe i kolorowe. 
Zakład miał własne składy w Warszawie, Lu-
blinie, Łodzi i Brześciu, otrzymał tytuł hono-
rowego dostawcy dworu carskiego, zdobywał 
pierwsze nagrody i złote medale na wystawach 
krajowych i zagranicznych. W 1857 r. Wilhelm 
Hordliczka został wybrany na wiceprzewod-
niczącego Międzynarodowego Towarzystwa 
Sztuki i Przemysłu z siedzibą w Paryżu.

Jeśli spojrzeć na mapę, można zobaczyć, że 
miejscowość podzielona jest na dwie części: 
Trąbki i Czechy. Łączy je ul. Osadnicza idą-
ca przez całą osadę. Czytelny jest XIX-wiecz-
ny układ miejscowości. Po obu stronach  
ul. Osadniczej ostały się domy mieszkalne 
hutników. Zachowała się także część zabu-
dowy służącej celom oświaty, kultury, wy-
poczynku i opieki społecznej. Istniała tutaj 
m.in. szkoła dla 120 uczniów. Prowadzono  
w niej oddzielnie naukę dla dziewcząt i chłop-
ców. Fabryka miała własną kasę chorych oraz 
kasę zapomóg i oszczędności, łaźnię, biblio-
tekę, lokal do zabawy, kręgielnię, bilard, a dla 
dzieci ogródek z urządzeniami do gimnastyki. 
Robotnicy niezdolni do pracy otrzymywali  
tzw. chleb łaskawy.

Zakład nazywał się początkowo Fabryka 
Szkła, Kryształów i Szyb do Okien „Czechy”. 
W 1935 r. otrzymał nazwę Przemysł Szklany 

190	Zabytkowa	hala	produkcyjna	huty	szkła
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w Polsce S.A. Po wojnie, w 1946 r., huta prze-
szła pod zarząd państwowy. Zbudowano nowy 
zakład z automatycznym cyklem produkcji. 
Natomiast stare budynki pozostawiono jako 
zabytek techniki.

Poza cmentarzem wszystkie ciekawostki 
miejscowości usytuowane są przy ul. Osadni-
czej. Pod numerem 109 stoi dwór otoczony do-
brze zachowanym parkiem. Został zbudowany 
w 1838 r. przez Hordliczków, założycieli i wła-
ścicieli huty. Klasycystyczny, od frontu ma ganek  
o czterech kolumnach, na których jest taras. 
Wystawkę zwieńczono trójkątnym szczytem. 
Dwór stanowi obecnie własność prywatną. 

XIX-wieczne domy pracowników najcieka-
wiej prezentują się po tej samej, nieparzystej 
stronie ulicy. Oddzielone są od niej zieleńcem, 
ze ścieżką biegnącą w kierunku północno- 
-zachodnim, ku domowi dyrektorów fabryki  
i dalej samego zakładu. Domy pracowników 
pod numerami 61 do 69 tworzą malowniczą 
uliczkę. Teraz każdy z nich jest nieco inny. 
Przy posesji nr 61 rośnie imponujący dąb. 
Zwraca uwagę duża ilość zieleni i pomnikowej 
wielkości drzew. 

Pod numerem 59 stoi znacznie obszerniej-
szy (piętrowy z mieszkalnym poddaszem) 
drewniany budynek, będący niegdyś domem 

zamieszkałym przez dyrektorów zakładu: 
Konrada Stanisława (1876–1946) i Ludwika 
(1914–1995) Hennebergów. Po prawej stronie 
drogi wiodącej z ul. Osadniczej do domu dy-
rektorów ustawiono w 1835 r. (data założenia 
huty) figurę św. Jana Nepomucena na cokole  
z bułami kolorowego szkła.

Na północ od tego domu usytuowane są 
budynki dawnej huty. Obecna hala produk-
cyjna pochodzi z 1882 r. Została wzniesiona 
według projektu Ludwika Jabłońskiego na 
miejscu pierwotnej z 1835 r. Po lewej stronie, 
przed bramą zakładu jest budynek mieszkalny,  
w którym wcześniej był sklep. 

Przy ul. Osadniczej 12 stoi budynek admi-
nistracji huty z 2. ćw. XIX w. Jest murowany  
o ładnych proporcjach z dachem naczółko-
wym. Mieści obecnie agencję pocztową. War-
to wejść do wnętrza, prezentującego dawny 
charakter, wyposażonego w zabytkową wagę. 
Przed wojną w tym budynku funkcjonował 
kościół, a po wojnie działa szkoła. Po tej sa-
mej, parzystej stronie ulicy jest inny „szklany” 
akcent miejscowości. Po dawnej fontannie po-
został tylko betonowy postument ozdobiony 
elementami z kolorowego szkła.

Nieco dalej od głównego ciągu komuni-
kacyjnego, przy al. Owocowej 3 znajduje się 
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193	Dom	dyrektorów	huty

192 193



149Powiat garwoliński

ciekawy dom drewniany ze ścianami obitymi 
gontem. Otoczony jest parkiem z okazami 
starodrzewu. Aleja przechodzi w ul. Ogrodo-
wą. Przy niej pod numerami 1 i 3 stoją dwa 
wielorodzinne budynki. Zostały wzniesione 
prawdopodobnie przed budową fabryki, dla 
przyszłych pracowników zakładu. Zapewne 
miały służyć krótko, gdyż postawiono je bez 
fundamentów. Ich brak jest teraz nieco uciąż-
liwy dla mieszkańców, zwłaszcza zimą. 

W Trąbkach planuje się wyznaczenie trasy 
spacerowej. Zaczynałaby się od opisanej ka-
pliczki zbudowanej z okazji założenia huty. 
Następnym punktem byłby otoczony wodą ko-
piec założyciela huty szkła, Ignacego Hordliczki 
(1786–1854), z obeliskiem jemu poświęconym, 
stojący na działce OSP. Po przeciwnej stronie, 
na prywatnej posesji przy ul. Osadniczej 75 
jest drugi kopiec. Stał na nim żeliwny pomnik  
w stylu neogotyckim, w formie ażurowej kaplicz-
ki z pinaklami, Karoliny z Neumannów Hor-
dliczkowej (1796–1865). Obecnie kapliczka stoi  
w południowym narożniku ogrodu plebanii pa-
rafii pw. św. Józefa. Dla turysty stanowi łącznik 
części przemysłowej miejscowości z sakralną. 

Kościół został wzniesiony w latach 1927–
1934 przy skrzyżowaniu ul. Osadniczej  
oraz Granicznej. Parafia została erygowana  
w 1924 r. Wyposażenie pochodzi z XVIII  
i XIX w. Po przeciwnej stronie ul. Osadniczej 
stoi krzyż ufundowany 11 listopada 1981 r. 
przez pracowników Huty Szkła „Pollena-
-Czechy”. Na północny zachód od świątyni 
usytuowany jest budynek organistówki przy 
ul. Granicznej 3b. Wcześniej mieściła się  
w nim plebania. 

Cmentarz parafialny leży na północ od ko-
ścioła. Po lewej stronie od wejścia wschod-
nią bramką, od ul. Granicznej, znajdują 
się mogiły Michała Kaczora i nieznanych 
żołnierzy poległych za ojczyznę w 1944 r. 
Po drugiej stronie alejki jest grób rodzinny 
dyrektorów huty szkła, Hennebergów. Nato-
miast południową bramą wchodzi się w alej-
kę, przy której pochowani są Hordliczkowie, 
wśród nich: Stanisław (1875–1952) i Edward 
(1871–1949). Zwraca uwagę nagrobek wyko-
nany z piaskowca, z bogatą dekoracją rzeź-
biarską, zmarłej śmiercią tragiczną w 1944 r. 
rodziny Deres. 

194	Dom	pracowników	huty	przy	ul.	Ogrodowej

195	Fasada	kościoła	parafialnego	pw.	św.	Józefa

196	Kwatera	grobów	rodziny	Hordliczków	 

na	cmentarzu	parafialnym
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Leży nad Okrzejką, na południowo-wschod-
nim krańcu powiatu, po zachodniej stronie 

drogi krajowej nr 17. Niegdyś była to własność 
Trojana, czyli nazwa jest dzierżawcza. Można 
ją wywodzić od rodzimego wyrazu trojan ‘tro-
jaki, potrójny’, choć wspomina się też o łaciń-
skim Troianus – pochodzący z Troi. Nazwi-
sko było popularne w Polsce, o czym świadczą 
m.in. Trojanowice k. Opoczna czy nazwa ro-
dowa Trojany.

W XVI w. wieś należała wraz z Piotrowica-
mi do Trojanowskich. Następnie Trojanów 
był własnością Chomętowskich, a od końca 
XVIII w. Mędrzeckich, w tym sędziego łukow-
skiego Ludwika Mędrzeckiego. Ok. poł. XIX w. 
poprzez małżeństwo przeszedł do Ordęgów. 
W 2 poł. tego stulecia właścicielem był Alfons 
Ordęga, od 1909 r. Bronisław Ordęga, a w koń-

cu lat 20. XX w. jego spadkobiercy. Majątek  
w tym czasie liczył 417 ha. Potem aż do refor-
my rolnej dobrami władali Chłapowscy. 

W 1827 r. w Trojanowie było 39 domów  
z 303 mieszkańcami. W 1888 r. dobra Troja-
nów składały się z folwarków Trojanów i Maj-
dan, z nomenklaturą Gradzie (obecnie Grąd)  
i Jagiełło (Jagiełła). Budynków drewnianych 
było 47, murowanych 9 oraz 2 młyny. W 1891 r. 
gmina Trojanów liczyła 6358 mieszkańców,  
w tym 173 wyznawców judaizmu, 12 prote-
stantów. Resztę ludności stanowili katolicy.

Obiektem wartym zwiedzenia jest zespół 
pałacowo-parkowy. Pałac został wzniesiony  
w 1868 r. prawdopodobnie dla Alfonsa Ordęgi. 
Projekt przypisywany jest prof. Bolesławowi 
Podczaszyńskiemu. Bryła opiera się na wydłu-
żonym korpusie, pokrytym dwuspadowym da-

Trojanów (siedziba gminy) 

197	Pałac	w	Trojanowie
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chem z nieznacznym okapem, i zróżnicowana 
jest na część parterową i piętrową, z piętro-
wym ryzalitem w fasadzie zamkniętym szczy-
tem dwuspadowego dachu. Analogiczny ryza-
lit wzbogaca elewację ogrodową i ma podobny 
motyw serliany w górnej kondygnacji. Ponad 
dach wyrasta jeden z najpopularniejszych mo-
tywów willi włoskiej, kwadratowa w planie 
wieża widokowa. Element ten, niewątpliwie 
przydający budowli malowniczości, zobaczyć 
można także we dworze w Krzesku Majątku w 
pow. siedleckim. Pałac zbudowano na tarasach 
ziemnych. Obmurowana fosa z mostkiem jest 
prawdopodobnie elementem wcześniejszego 
założenia obronnego dworu Chomętowskich. 
Wokół rozciąga się park z przeł. XVIII/XIX w. 
z pomnikami przyrody, aleją grabową, szpa-
lerami kasztanowców, aleją dojazdową, fosą  
i stawami zajmującymi pow. 6 ha.

Obecnie funkcjonuje tutaj Talaria Ladies 
Spa. Nazwa pochodzi od nazwiska właściciela 
Bohdana Talarka, który obiekt odbudował. Do 
pałacu-hotelu i restauracji wstęp mają tylko 
kobiety. Dla mężczyzn przeznaczono oficynę 
zwaną czworakami, usytuowaną po prawej 
stronie malowniczego wjazdu po kamiennym 
moście nad fosą. W parku urządzono wystawę 
sprzętu rolniczego. 

Po przeciwnej stronie do wjazdu na teren 
Talarii znajdują się budynki dawnego fol-

warku majątku Trojanów, będące własnością 
prywatną.

Bohdan Talarek podjął starania mające 
na celu uratowanie młyna wodnego usytu-
owanego na Okrzejce na południe od pałacu,  
w miejscu zwanym Grąd. Młyn ten został zbu-
dowany ok. 1900 r. z drewna, po prawej stronie 
rzeki. Położony jest szczytem do stawu. Po-
czątkowo jego urządzenia napędzały dwa koła 
walne. Po wojnie był własnością Państwowe-
go Gospodarstwa Rybackiego, zboże mielono  
w nim jeszcze w latach 70. XX w. 

Na północ od pałacu, przy ulicy, przy której 
znajduje się Urząd Gminy, stoi pod nr 70 dom 
wyróżniający się brązowym szalowaniem. Zo-
stał wzniesiony z drewna i ma ponad sto lat. 
Wcześniej stał w Sobolewie i był własnością 
spółdzielni. Przy skrzyżowaniu drogi wiodącej 
do Żelechowa z drogą krajową nr 17 wznosi się 
kapliczka z napisem: BOŻE / BŁOGOSŁAW / 
NAM / PANIE / JEZU CHRYSTE / ZMIŁUJ SIĘ 
/ NAD NAMI. Jeszcze dalej na północ znajdują 
się kolonie Trojanowa. Na posesji nr 32, przy 
skrzyżowaniu, jest obora murowana z 1962 r.  
z kamieni polnych, z ceglanym wykończe-
niem naroży, okien i drzwi. Warto udać się na 
spacer w kierunku zachodnim, drogą z impo-
nującymi akacjami, do kapliczki stojącej obok 
posesji pod nr 12A. Po drodze zobaczymy 
m.in. dwa krzyże i malowniczą żwirownię. 

198	 Jeden	z	eksponatów	wystawy	sprzętu	rolniczego	w	parku

199	Furtka	wiodąca	na	cmentarz	parafialny	w	Korytnicy,	w	głębi	obelisk	grobowca	właścicieli	majątku	Trojanów,	 

rodziny	Ordęgów
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Wieś typu ulicówka, leżąca nad rzeką 
Promnik, przy drodze łączącej Łaska-

rzew z drogą wojewódzką nr 801.
Niegdyś Wanaty wchodziły w skład dóbr 

Dąbrowa. W 1827 r. należały do parafii Wil-
ga, miały 16 domów zamieszkanych przez  
108 osób. W 1891 r. znajdowały się w parafii 
Łaskarzew, mieszkało tu 124 ludzi w 14 do-
mach. W 1940 r. we wsi żyło 139 osób. Oprócz 
rolników i bezrolnych mieszkali tu także wła-
ściciel młyna na Promniku, robotnicy z tego 
młyna oraz pracownicy różnych instytucji  
i firm z Łaskarzewa i innych miejscowości.

W czasie II wojny światowej Wanaty zosta-
ły najbardziej doświadczone przez okupan-
tów ze wszystkich wsi w powiecie. Niemcy 
spacyfikowali miejscowość 28 lutego 1944 r. 
Spalili zabudowania i zamordowali 108 miesz-
kańców. Przed pacyfikacją żyły we wsi 32 lub  
33 rodziny – z 19 nie ocalał nikt, 2 przeżyły pa-
cyfikację, pozostałe straciły najbliższych.

Tragedia nastąpiła w wyniku nieszczęśliwe-
go zbiegu okoliczności. Otóż członkowie AK 
byli odpowiedzialni za ubezpieczenie zrzu-

towisk i przyjmowanych na nich ludzi oraz 
sprzętu. Zrzuty na terenie Obwodu Armii 
Krajowej „Gołąb” (Garwolin) miały się od-
być w 2. poł. lutego 1944 r. Dlatego w okolicy 
Wanat pojawił się oddział dowodzony przez 
kpr. pchor. Jana Kosickiego ps. „Maks”. Par-
tyzanci przenocowali w gajówce Dąbrówka. 
Na zewnątrz był tęgi mróz –20°C. Czekali 
na wiadomość z Londynu, na które zrzutowi-
sko powinni się udać. Brano pod uwagę jedno  
z dwóch: okolice Czerwonego Boru k. Wilgi lub 
na Czerwonym Krzyżu k. Maciejowic. Rano 
przybiegł goniec z wiadomością, że żandarmi 
niemieccy urządzili rewizję w Wanatach. Oto-
czyli wieś i każdy dom przeszukują. 

Dowódca postanowił zapoznać się z sytu-
acją. Partyzanci wyszli gęsiego po własnych 
śladach na śniegu, aby uniemożliwić policze-
nie ich stanu. Obserwowali we trzech (dowód-
ca i dwóch podkomendnych) spoza drzew na 
skraju lasu zachowanie żandarmów w Wana-
tach. Wycofujących się partyzantów zauważyli 
Niemcy i oddali za nimi kilka strzałów. Trójka 
połączyła się z oddziałem i wszyscy skryli się 

Wanaty (gmina Łaskarzew) 

200	Pomnik	w	Wanatach

201	Tablica	fundacyjna	pomnika
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wśród drzew. Oddział doszedł do skraju lasu, 
dalej było puste, ośnieżone pole. 

W obawie przed wystrzelaniem przez Niem-
ców dowódca zdecydował przebić się przez 
obławę. Niemców było ponad 20, szli w czte-
rech patrolach, Polaków było 13. Obie grupy 
rozpoczęły walkę w lesie. Partyzanci przebili się 
przez szyk nacierających okupantów. Podczas 
walk żaden z nich nie został nawet draśnięty. 

Tydzień później, w niedzielę 27 lutego 1944 r., 
Niemcy stali już ok. godz. 16.00 za rzeką 
wzdłuż drogi, między Lewikowem i gajówką. 
W Wildze kazali o północy podstawić furman-
ki. Podjechali nimi do Tarnowa. Furmanom 
kazali zawrócić i dalej poszli pieszo. Działali 
według wcześniej opracowanego planu. 

O świcie 28 lutego otoczyli Wanaty. Roz-
stawili też patrole i warty we wsi, uniemożli-
wiając jej mieszkańcom ucieczkę. Następnie 
wchodzili do kolejnych gospodarstw. Zabijali 
domowników, rabowali cenne przedmioty i in-
wentarz żywy, podpalali budynki i przechodzi-
li do następnego gospodarstwa. Obejścia stały 
od siebie w pewnym oddaleniu, więc podpa-
lano je osobno. Zrabowane rzeczy ładowano 
na furmanki i samochody, po czym wszystko 
wywożono do Łaskarzewa. Uciekający w pole 
zostali zastrzeleni przez wartowników. W pa-
cyfikacji uczestniczyli gestapowcy i żandar-
meria z posterunków w Garwolinie, Łaska-
rzewie i Sobolewie oraz oddział Kałmuków.  
W akcji wzięli udział również funkcjonariusze 
Kriminalpolizei. Od godz. 10.00 działaniami 
dowodził osobiście starosta garwoliński Karl 
Ludwig Freudenthal. 

Z sąsiednich wsi Dąbrowa i Podłęż wyru-
szyli na pomoc strażacy. Straże zostały przez 
Niemców zawrócone. Nie pozwolono ugasić 
pożarów. 

Pacyfikację przeżyły tylko te osoby, które 
wyjechały na roboty przymusowe lub uciekły 
do lasu. Przeżył także przebywający od 1943 r. 
w obozie Auschwitz Stefan Skoczylas. Z prze-
bywających we wsi przeżyły tylko dwie osoby: 
pan Górzkowski i Julianna Niedźwiedzka, 
która tak wspominała ten dzień:

Naraz jeden z nich wyciąga rewolwer  
i strzela prosto we mnie. Czuję potworny ból 
i... ciemność przed oczami. Po pewnym cza-

sie odzyskałam świadomość. Słyszę, jak moja 
mama chodzi po pokoju i lamentuje.

– Wszystkie moje dzieci zabili. – I w kółko 
to powtarza.

– Mamo, ja żyję, tylko jestem ranna  
w twarz. Broda mnie boli – mówię do niej.

– Mamo, ja też żyję – słyszę głos siostry Frani. 
Niemcy widocznie usłyszeli nasze głosy, bo 

po chwili weszli do mieszkania. Nasza matka 
była w swoim pokoju razem z moim najmłod-
szym synkiem. Słyszałam, jak ich błagała  
o darowanie życia. Rozległy się strzały. Obo-
je zginęli. Ja znów straciłam przytomność.  
Po pewnym czasie znów odzyskuję świado-
mość. Cicho rozmawiam z siostrą.

– Franiu, jak Niemcy jeszcze raz wejdą, to 
ich poproszę, aby mnie dobili.

– Julka, nie rób tego. Ja jestem słabo ranna. 
Będę cię ratowała. Julka. Zygmuś żyje, bo 
widziałam, jak się rusza, tylko cichutko leży  
w łóżku.

To dodało mi otuchy. Leżałam na podłodze 
cała we krwi. Co rusz wymiotowałam. I znów 
słyszę stukot butów wojskowych w sieni. Ra-
zem z siostrą cichutko leżymy. Zaczęli po ca-
łym mieszkaniu plądrować i rabować, co się 
dało. Kiedy wychodzili, jeden z nich podszedł 
do mnie i siostry, podwinął nam sukienki  
i uszczypnął w tyłek. Leżałyśmy spokojnie. 
[...] Wtedy to chyba zobaczyli ukrywającą się  
w piwnicy moją siostrę i tam ją zastrzelili.

Dom coraz bardziej płonął. Nie było czym 
oddychać. W pewnym momencie z łóżka ze-
rwał się mój 4-letni syn Zygmuś, który zaczął 
krzyczeć:

 – Mamusiu, parzy mnie, parzy. 
Ostatkiem sił chciałam go jeszcze ratować. 

Podniosłam się z podłogi. Kiedy już miałam 
go wziąć na ręce, przez okno padł strzał. Zyg-
muś przewrócił się, a ja zemdlałam.

Ocenia się, że spalono 22–25 gospodarstw 
i młyn. Zginęło 108 osób – 104 mieszkańców 
Wanat (w tym 47 dzieci poniżej 18 roku życia, 
niemowlęta od 1 do 4 miesięcy) oraz 4 osoby  
z innych wsi: z Dąbrowy, Starego Pilczyna, 
Podwierzbia i Międzylesia.

W sąsiednim Lewikowie Niemcy spali-
li cztery stodoły i próbowali podpalić młyn. 
Starosta jednak stwierdził, że tylko Wanaty 
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są winne współpracy z partyzantami. Spłonę-
ły zabudowania gospodarcze ośmiu rolników. 
Ich domy ocalały. 

Następnego dnia po tragicznych wydarze-
niach Niemcy na rozkaz starosty przywieźli 
sołtysów z gminy Łaskarzew i pokazali płoną-
ce jeszcze zgliszcza – w celu ich zastraszenia. 
W środę po pacyfikacji Niemcy przyjechali sa-
mochodem od strony Tarnowa i przeszli pie-
szo przez wieś. W czwartek kazali uprzątnąć 
ciała zabitych mieszkańców. Na tę czynność 
dali trzy dni.

 W dniu 6 lipca 1944 r. pod Anielinkiem  
k. Kołbieli oddział Kedywu Obwodu AK „Go-
łąb”, dowodzony przez Wacława Matysiaka  
ps. „Ziuk”, wykonał na staroście garwolińskim 
wyrok śmierci. 

Po wojnie w Wanatach zamieszkało tylko 
dziewięć rodzin. Ludzie mieli trudności z za-
gospodarowanie się na zgliszczach. Nie otrzy-
mali żadnej pomocy materialnej mimo próśb 
kierowanych nawet do pierwszego sekretarza 
Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robot-
niczej, Władysława Gomułki. Nazwa znikła 
ze spisu miejscowości w Polsce. Wieś włączo-
no do sołectwa Lewików. Dopiero 30 grudnia 
2002 r. na sesji Rady Gminy Łaskarzew podję-

to uchwałę o przywróceniu Wanatom statusu 
wsi sołeckiej. Miejscowość do dzisiaj nie od-
zyskała dawnego stanu. Nie ma tu młyna ani 
sklepu. Żyje tutaj 47 osób, w tym 21 dzieci, 
tylko 7 mieszkańców zajmuje się rolnictwem. 

W 1959 r. odsłonięto pomnik poświęcony 
ofiarom pacyfikacji. Stoi w miejscu sklepu 
Aleksandra Skoczylasa. Zginęła w nim jego 
żona z dwojgiem dzieci. Miejsce pod pomni-
kiem jest wspólnym grobem osób zamor-
dowanych, których szczątki początkowo tu 
złożono. W Wanatach jest także drugie miej-
sce upamiętniające tragedię wsi. Za rzeką 
Promnik stoi krzyż przypominający śmierć 
Józefy Dymek. Większość zamordowanych 
pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu 
parafialnym w Łaskarzewie. Usytuowana jest 
przy alejce łączącej aleje wejściowe: główną  
i zaczynającą się przy VIII stacji Drogi Krzyżo-
wej. Kilka osób ma oddzielne groby. 

W 1916 r. powstała Szkoła Powszechna  
w Dąbrowie. Uchwałą Rady Gminy z dnia  
30 maja 2006 r. placówka otrzymała nazwę Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. Pamięci Wanat 
w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej. 
Sztandar nadano szkole podczas uroczystości 
w 70. rocznicę wydarzeń, 28 lutego 2014 r. 

202	Zbiorowa	mogiła	z	pomnikiem	108	osób	 

zamordowanych	w	Wanatach.	 

Cmentarz	parafialny	w	Łaskarzewie
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Położona jest na północno-zachodnim skra-
ju powiatu, po zachodniej stronie drogi wo-

jewódzkiej nr 801, krzyżującej się tutaj z drogą 
krajową nr 76. Leży nad zakolem rzeki o tej sa-
mej nazwie. W XV w. nosiła miano Wilka. 

Wieś pierwotnie należała do Zajączków-
-Wilckich. W latach 1438–1476 była to włas-
ność wojewody mazowieckiego Mikołaja 
Węża z Dobrzankowa. W literaturze podaje 
się nieudaną lokację miasta w 1554 r. z nie-
wykształconym układem miejskim. W innym 
źródle spotkać można informację, że Wilga 
była miastem. Być może uzyskała prawa miej-
skie wraz z założeniem parafii. Nieznana jest 
też data utraty praw miejskich. Stało się to 
prawdopodobnie w wyniku całkowitego spa-
lenia Wilgi w 1657 r. przez wojska węgierskie. 

W końcu XVI w. było w Wildze 15 rzemieśl-
ników. Podstawą egzystencji miasteczka mo-
gło być wybudowanie magazynu solnego (sol-
ca), położonego na wzniesieniu nad Wisłą,  
w miejscu noszącym obecnie nazwę Holen-
dry, gdzie dziś jest także przystań żeglugi wi-
ślanej. W 1827 r. mieszkały tutaj 233 osoby  
w 26 domach. Od 1875 r. działała tu szkoła po-
czątkowa. W 1885 r. dobra Wilga składały się 
z folwarków: Wilga (10 budynków murowa-
nych, 21 drewnianych) i Amelin (1 budynek 
murowany i 9 drewnianych). W 1893 r. we wsi 
było już 364 mieszkańców, ale liczba domów 
zmniejszyła się do 24. W okresie między- 
wojennym hr. Stanisław Kostka Rostwo- 
rowski odkrył walory letniskowe miejsco- 
wości. W 1929 r. na części swego majątku  

Wilga (siedziba gminy)  
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zaprojektował Osiedle Klimatyczno-Wypo-
czynkowe. Osiedle rozwijało się do wybuchu 
wojny. W 1940 r. Niemcy na jego terenie za-
łożyli obóz pracy dla Żydów, liczący 800–1000 
robotników pracujących przy budowie nowego 
koryta rzeki Wilgi. Obóz istniał do grudnia 
1942 r.Po wojnie letnisko rozwijało się m.in. 
dzięki zakładom pracy z Warszawy.

Parafia w Wildze została erygowana w 1407 r., 
budową pierwszej drewnianej świątyni zajął 
się Bogusław Zajączek. Obecny kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP przy ul. Warszawskiej 
30 został wzniesiony w latach 1910–1915, 
według projektu Kazimierza Bolesława Plesz-
czyńskiego. Stoi obok miejsca, gdzie stała 
starsza świątynia z 1771 r., spalona w 1915 r.  
W wyniku ostrzału artylerii niemieckiej 
spłonęły wówczas także plebania i budynki 
gospodarcze parafii oraz znaczna część zabu-
dowy Wilgi. Wcześniej wycofujące się wojska 
rosyjskie zabrały ze sobą wszystkie dzwony 
kościelne. Także nowy kościół uległ wówczas 
znacznym uszkodzeniom, lecz większość wy-
posażenia ze starego kościoła, w tym ołtarz, 
została uratowana.

Nowa świątynia jest murowana w stylu neo-
gotyckim. Polichromie wewnątrz wykonał  
w 1941 r. Marcin Jaeschke. Wyposażenie po-
chodzi z XVII–XIX w. Umieszczono tu tablice 
poświęcone: lek. med. Stefanowi Nizińskiemu, 
ochotnikowi wojny 1920 r. i kawalerowi Orde-
ru Virtuti Militari Jakubowi Krzysztoszkowi, 
poległym i zamordowanym z parafii w latach 
1939–1945, lek. Eugenii Pietrzak-Koseckiej, 
ks. Kazimierzowi Szlendakowi. Na zewnątrz, 

na jednym z kamieni przyziemia wykuta jest 
data 1913. Po prawej stronie przed kościołem  
w 600-lecie parafii odsłonięto pomnik Jana 
Pawła II. Przy parkingu obok kościoła stoi po-
mnik rozstrzelanych przez Niemców 27 lipca 
1944 r. dziewięciu osób z Wilgi.

Na działce Osiedla, należącej do Zrzesze-
nia Pracowników Umysłowych „Współpraca”, 
wzniesiono kaplicę erygowaną 27 sierpnia 
1938 r. Do wybuchu wojny odbywały się w niej 
nabożeństwa, po wojnie zamieniono ją na ma-
gazyn. Obecnie – po odnowieniu z udziałem 
wczasowiczów – znów służy celom sakralnym. 
Nosi wezwanie bł. Rafała Kalinowskiego.

Na cmentarzu parafialnym zwracają uwagę 
pomnikowe dęby oraz klasycystyczny nagro-
bek gen. mjr. artylerii Bazylego Lewaszowa, zm.  
w 1861 r. Na końcu nekropolii znajduje się po-
mnik poległych w latach 1939–1944. Poza tym 
warto zwrócić uwagę na grobowiec w kształcie 
ziemnego kopca z płytami pamiątkowymi ro-
dziny Łaskich, właścicieli dóbr Celejów. Są też 
groby: żołnierza AK Stanisława Żabniaka, mier-
niczego przysięgłego Kazimierza Gruszczyń-
skiego (zginął na posterunku 27 lipca 1944 r.), 
Piotra i Franciszka Przewoźnych (wysiedleni  
w grudniu 1939 r. i zamordowani przez żołnie-
rzy Armii Czerwonej 23 września 1944 r.), zabi-
tego przez Niemców 27 lipca 1944 r. Jana Fica.

Po drodze z kościoła na cmentarz miniemy 
pomnik 10-Lecia Odzyskania Niepodległości, 
usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Warszaw-
skiej i Wojska Polskiego. W latach 90. XX w. 
został odtworzony na podstawie archiwalnych 
fotografii staraniem Zbigniewa Węgrzynka.

205	Główny	portal	wejściowy	 

kościoła	parafialnego

206	Grobowiec	właścicieli	majątku	

Celejów	w	formie	kopca	 

ziemnego	na	cmentarzu	 

parafialnym
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Leży w południowo-wschodniej części po-
wiatu, w dolinie rzeki Wilgi, przy drodze 

wojewódzkiej nr 807 (jej fragment biegną-
cy przez miasto nosi nazwę ul. Długiej). Od 
wschodu grunty miasta sięgają granicy z woj. 
lubelskim.

Miejscowość rozsławiło w kraju wiele zna-
nych osób. Żelechów prawdopodobnie miał 
swą reprezentację już w bitwie pod Płowca-
mi 27 września 1331 r. Stanisław Ciołek był 
rycerzem Kazimierza Wielkiego i znanym 
siłaczem. Pod Grunwaldem młody Andrzej 
Ciołek z Żelechowa wsławił się jako dowódca 
nadwornej chorągwi królewskiej. Inni wła-
ściciele Żelechowa: Stanisław Mateusz Rze-
wuski (1662–1728) i Wacław Piotr Rzewuski 
(1706–1779) szczycili się tytułami hetmanów 

wielkich koronnych. W czasie insurekcji ko-
ściuszkowskiej właściciel dóbr żelechowskich 
Ignacy Wyssogota Zakrzewski był jednym  
z najbliższych współpracowników Naczelni-
ka oraz pierwszym prezydentem Warszawy. 
Jan Zefiryn Cyprian Fijałkowski odznaczył się  
w powstaniu listopadowym.

Nazwa miejscowości zapisywana była  
w średniowieczu Zelechov (1335–1342) lub 
Zyelyechow (1470–1480). Została utworzona 
przyrostkiem -ow od nazwy osobowej Żelech 
(staropolskie ‘żal’). Nazwa osobowa jest formą 
zdrobniałą od staropolskich imion złożonych 
typu Żelisław (od prasłowiańskiego želěti  
‘pragnąć’ i sława). Nazwa miejscowa ma też 
swoją legendę. Tu mieli ponieść klęskę w bi-
twie z Jaćwingami Polacy, zwani też Lachami. 

Żelechów (siedziba gminy)  

207 Widok	na	fasadę	pałacu

207
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Miejsce bitwy określano mianem Żal Lachów, 
które nadano później wsi. Po pewnym czasie 
nazwa przyjęła obecne brzmienie.

Pierwsza wzmianka o wsi należącej do rodu 
Ciołków, pochodzi z 1282 r. W 1328 r. został 
wymieniony Andrzej Ciołek de Zelechow.  
W 1346 r. miejscowość została zapisana pod 
nazwą Chzelechow. Natomiast Jan Długosz 
wymienił ją jako miasto Zyelyechow z drew-
nianym kościołem. Za czasów króla Władysła-
wa Łokietka (1306–1333), lub wcześniej, funk-
cjonowała tutaj warowna osada z zamkiem. 
Była to na pewno budowla drewniana. Umoc-
nione miejsce strzegło północno-wschodniego 
krańca ziemi sandomierskiej przed łupieżczy-
mi wyprawami Litwinów, którym to najazdom 
kres położyła unia polsko-litewska.

W 1. poł. XV w. powstało tu miasto o cha-
rakterze ośrodka usługowo-handlowego, zor-
ganizowanego dla mieszkańców żelechow-
skiego dworu i okolicznych wsi. Lokacja mia-
sta nastąpiła w 1447 r. przywilejem króla Kazi-
mierza Jagiellończyka, wydanym dla Mikołaja  
i Jędrzeja Ciołków. Prawa miejskie potwier-
dzono w 1516 i 1556 r. Król Władysław Jagiełło 
powierzył pod Grunwaldem dowództwo swo-
jej nadwornej chorągwi właścicielowi Żele-
chowa – Andrzejowi z rodu Ciołków. Później 

powołał go na urząd starosty generalnego wiel-
kopolskiego, równoznaczny z namiestnikiem 
królewskim w Wielkopolsce.

W 1. poł. XVI w. właścicielem miasta był Sa-
muel Maciejowski (ok. 1499–1550), wywodzą-
cy się także z rodu Ciołków, biskup krakowski, 
kanclerz wielki koronny i doradca królów Zyg-
munta I Starego oraz Zygmunta II Augusta. 
Zapisał się jako wielki protektor uczonych  
i pisarzy, zwolennik łagodnego postępowania 
wobec innowierców. Wiadomo, że uposażył 
miejscowy kościół. Po nim dobra żelechow-
skie odziedziczył zwolennik arianizmu Sta-
nisław Ciołek, przynależący do stronnictwa 
Zborowskich. Do kościoła żelechowskiego 
wprowadził duchownych ariańskich, którzy 
rezydowali tu do czasu, aż ich patron popadł 
w ruinę, finansując antykrólewskie akcje poli-
tyczne i ruch reformacyjny. 

W XVII w. miastem władali mniej znani Le-
żeńscy, po nich Gostomscy, a następnie Link- 
hauzowie (od 1672 r. chorąży owrucki Jan  
Linkhauz). W tym czasie Żelechów wyludniał 
się i podupadał z powodu przemarszów wojsk, 
wojen i grabieży. Najbardziej miasto ucierpia-
ło w czasie najazdu szwedzkiego. Zniszczenia 
wojenne i epidemie znacznie je wyludniły. 
Cofające się wojska szwedzkie dokończyły 

208 Fasada	kościoła	parafialnego	pw.	Zwiastowania	NMP

209	Ratusz	w	trakcie	odbudowy
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dzieła zniszczenia, łupiąc i paląc zamek  
w Żelechowie (dawną rezydencję Ciołków) 
oraz sąsiedni w Wilczyskach. Miejscowy za-
mek usytuowany był na północ od plebanii, 
nie pozostały po nim widoczne ślady. W 1662 r. 
miasto liczyło tylko 140 mieszkańców. Praw-
dopodobnie ucierpiało także w czasie rokoszu 
Lubomirskiego, o czym pisał do Marysieńki 
Jan Sobieski.

Sytuacja poprawiła się w 1. poł. XVIII w., 
gdy dobra żelechowskie przeszły w ręce rodzi-
ny Rzewuskich. W latach 1722–1728 należały 
do hetmana wielkiego koronnego Stanisława 
Mateusza Rzewuskiego. Po jego śmierci stały 
się częścią dóbr jego syna Wacława Piotra. Ten 
utytułowany dygnitarz został porwany przez 
ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina  
i przebywał pięć lat w Kałudze. Powrócił z nie-
woli po pierwszym rozbiorze Polski. Po powro-
cie do kraju został przez króla Stanisława Au-
gusta uhonorowany godnością hetmana wiel-
kiego koronnego. Wacław Piotr Rzewuski był 
dobrodziejem tutejszej parafii. W 1736 r. do-
kończył budowę kościoła parafialnego, cztery 
lata później sfinansował wzniesienie kościoła 
filialnego pw. św. Stanisława. 

Następnie właścicielem Żelechowa został 
książę Jerzy Lubomirski. W historii miasta 

zapisał się przekazaniem funduszy na budowę 
szpitala (przytułku) dla starców i kalek oraz 
rozpoczęciem budowy letniej rezydencji obok 
miasta. Nie dokończył realizacji tego przed-
sięwzięcia. Wdowa po nim Joanna zamieniła 
dobra żelechowskie na wielki klucz wsi na 
Ukrainie.

W latach 1782–1786 właścicielem dóbr 
żelechowskich był Fabian Sebastian Roman,  
a w latach 1786–1790 Franciszek Placyd Ro-
man. Ten z kolej zasłynął nadaniem 16 maja 
1788 r. przywileju szewcom w Żelechowie. 
Inne grupy zawodowe otrzymały przywileje 
cechowe później. Na przykład akta cechowe 
stolarzy znamy dopiero od 1823 r.

W 1790 r. miasto stało się własnością 
Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, który 
był aktywnym posłem na Sejm Czteroletni, 
dwukrotnym prezydentem Warszawy i człon-
kiem Rady Najwyższej Narodowej. Jako bliski 
współpracownik Tadeusza Kościuszki razem  
z nim trafił do niewoli rosyjskiej. Kontynu-
ował budowę pałacyku rozpoczętą przez księ-
cia Jerzego Lubomirskiego, sfinansował otwar-
cie pierwszej w okolicy biblioteki publicznej 
i szkoły elementarnej. Miasto zostało w tym 
czasie zniszczone przez wojska rosyjskie, a na-
stępnie – w wyniku układu trzech mocarstw 

210 Kapliczka	św.	Jana	Nepomucena	z	XIX	w.

211	Drewniana	zabudowa	ul.	Długiej
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zaborczych – zajęte przez Austriaków. 14 lat 
później Żelechów został wyzwolony przez 
księcia Józefa Poniatowskiego w czasie kam-
panii galicyjskiej i włączony w skład Księstwa 
Warszawskiego. Stał się miastem powiatowym 
w departamencie siedleckim.

Pod naciskiem Napoleona Sejm uchwalił 
wówczas ogromne podatki w celu sformowa-
nia nowych oddziałów wojska. Obciążenia 
fiskalne odczuł dwór żelechowski, zmuszony 
w 1811 r. do rozparcelowania między miesz-
czan 18 włók gruntów położonych głównie 
na wschód od miasta. Wcześniej, w dobie 
insurekcji Ignacy Wyssogota Zakrzewski za-
ciągnął pożyczkę, by zamówić znaczne ilości 
ekwipunku dla formujących się polskich od-
działów. Po upadku powstania kościuszkow-
skiego okazało się, że dobra żelechowskie ob-
ciążone są długami niemożliwymi do spłace-
nia. Wykonawca głównej części zamówienia, 
warszawski fabrykant Michał Dangel, długo 
dochodził należnej mu zapłaty obciążającej 
hipotekę majątku w Żelechowie. Majątek 
należał już do Tadeusza Zakrzewskiego, syna 
Ignacego, który zmarł w 1802 r. i jako jeden 
z pierwszych spoczął na nowo utworzonym 
cmentarzu parafialnym. 

W 1826 r. odbyła się licytacja dóbr żelechow-
skich. Nowymi właścicielami stali się Jan Or-
dęga i jego żona Karolina, córka barona Micha-
ła Dangla, wspomnianego wyżej fabrykanta. 
Jan Ordęga, wywodzący swój ród spod Kalisza, 

postawił na nowocześniejszą „poznańską” go-
spodarkę. Był propagatorem postępu w rolnic-
twie i prekursorem uprzemysłowienia w regio-
nie. Zmechanizował pracę i pilniejsze roboty 
osobiście nadzorował. Powiększył wartość ma-
jątku i w okręgu żelechowskim został wybra-
ny na sędziego pokoju. Na polach dworskich,  
w połowie drogi do Huty Żelechowskiej, 
zbudował wówczas hutę szkła młody prze-
mysłowiec Józef Kiziński, niewykluczone że  
z udziałem funduszy Jana Ordęgi. Produkcję 
rozpoczęto w 1829 r. Funkcjonowała do oko-
ło 1850 r., podobnie jak inne huty w okolicy 
(Stryj, Wola Zadybska), do czasu wyczerpania 
drewna na opalanie pieców. 

Korzystna koniunktura pozwoliła Janowi 
Ordędze na wzniesienie gorzelni, młyna wod-
nego, tartaku i browaru. Droga prowadząca  
z kościoła na cmentarz została jako pierwsza 
w mieście utwardzona brukiem, stąd jej nazwa 
Brukowa. Nad przepływającym przez Żele-
chów strumieniem Jan Ordęga zbudował so-
lidny most i spiętrzył wodę, by poruszała piły 
dworskiego tartaku. Inne zakłady – browary, 
piekarnie, olejarnie, gręplarnie i garbarnie – 
były własnością Żydów. Natomiast Polacy pra-
cowali w urzędach, zajmowali się rzemiosłem 
lub rolnictwem.

Jeden z krewnych nowego właściciela, Józef 
Ordęga, wsławił się wspaniałym skokiem po-
nad głowami kanonierów rosyjskich w ułań-
skiej szarży w bitwie powstania listopadowego 

212 Macewy	na	kirkucie

213	Remiza	Ochotniczej	Straży	Pożarnej
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pod Stoczkiem. Podobno jego wyczyn stał się 
inspiracją dla Juliusza Słowackiego do stwo-
rzenia sceny skoku Kordiana przez kozły kara-
binów z nasadzonymi bagnetami. 

Żelechów leży na pograniczu Małopolski, 
Mazowsza i Podlasia, w środku trójkąta utwo-
rzonego przez większe miejscowości: Łuków, 
Garwolin i Dęblin. W okresie Królestwa Pol-
skiego, w latach 1815–1840, był miastem po-
wiatowym, należącym do obwodu łukowskie-
go w ówczesnym woj. podlaskim. W poł. XIX w. 
większość ponadtrzytysięcznej społeczności 
stanowili Żydzi. W tym czasie Żelechów nale-
żał do najludniejszych miasteczek Królestwa 
Polskiego i był największym skupiskiem lud-
ności w regionie. Zabudowa zajmowała ponad 
100 ha. Rynek tworzył regularny prostokąt. 
Nad parterową zabudową dominowały budyn-
ki murowane: kościół, synagoga oraz żydow-
skie sukiennice. 

Według pomiarów ustalających granice Żele-
chowa, przeprowadzonych w 1826 r., społecz-
ność żydowska zajmowała 12 morgów obszaru 
miasta, natomiast chrześcijanie byli rozloko-
wani na 82 morgach. Pozostały obszar był za-
jęty przez parafię (32 morgi), dwór (30 morgów)  
i rynek z drogami dojazdowymi i ulicami (po-
nad 30 morgów). W 1827 r. Żelechów liczył  
2 tys. mieszkańców i ponad 300 domów.

W XIX w. Żelechów leżał w kotlinie otoczo-
nej polami, łąkami i stawami rybnymi. Od 
zachodu graniczył z rozparcelowanym później 
folwarkiem Ostrów. Na wschodzie i południu 
były ziemie kościelne, które weszły później 
w skład miasta jako Księżyzna Wschodnia  
i Księżyzna Zachodnia. Na północnym wscho-
dzie leżała główna część beneficjum kościelne-
go (plebania i należące do niej budynki gospo-
darcze). Natomiast na północy znajdował się 
dwór. Do czasu zagospodarowania przez dzie-
dziców były tu rozlewiska stanowiące ważną 
rolę w systemie obronnym miasta. 

W 1828 r. swoją kandydaturę na posła  
z pow. żelechowskiego wysunął Joachim Le-
lewel (1786–1861), wybitny uczony i działacz 
patriotyczny, profesor Uniwersytetu Wileń-
skiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.  
W Żelechowie nigdy nie mieszkał, kandydował 
jako bliski krewny i kandydat Cieciszowskich, 
właścicieli Woli Okrzejskiej (obecnie w pow. łu-

kowskim). Zwyciężył dzięki staraniom swego 
brata Adama Prota, mając już znane nazwisko  
i wielką sławę w kraju. Reprezentował pow. 
żelechowski w sejmie Królestwa Polskiego  
i sejmie powstańczym, w latach 1829–1831. Był 
również działaczem Towarzystwa Patriotyczne-
go i członkiem Rządu Narodowego w powsta-
niu listopadowym. Jego pisma wywarły wielki 
wpływ na kształtowanie się świadomości naro-
dowej Polaków, szczególnie ludzi młodych.

Po upadku powstania listopadowego Żele-
chów stał się miastem okręgowym, włączo-
nym do pow. łukowskiego guberni podlaskiej, 
następnie do lubelskiej. W tym czasie w cen-
trum rozbudowano koszary i zakwaterowano 
batalion wojska rosyjskiego. Trafił do niego 
w lutym 1845 r. jako junkier (odpowiednik 
polskiego podchorążego) Romuald Traugutt 
(1826–1864), późniejszy dyktator powstania 
styczniowego. Spędził tu prawie dziewięć lat, 
połowę swego dorosłego życia. Służył w 3 Bata-
lionie Saperów Pułku Smoleńskiego 7 Dywizji 
Piechoty II Korpusu 1 Armii Czynnej, dowo-
dzonym przez płk. Leopolda Clementza. Ba-
talion Romualda Traugutta był samodzielną 
jednostką zapewniającą wojsku odpowiednie 
warunki poruszania się i forsowania przepraw 
wodnych. Innym ważnym zadaniem wojska 
było duszenie w zarodku ruchu niepodległo-
ściowego. Z tego powodu w garnizonach trwał 
stan ciągłego pogotowia. Ponadto Żelechów 
został uznany przez feldmarszałka Iwana Pa-
skiewicza za miejsce strategicznie znaczące. 
Romuald Traugutt służył w Żelechowie do 
grudnia 1853 r. Przypuszcza się, że w tym cza-
sie budynki koszarowe były usytuowane mię-
dzy obecnymi ul. Długą i Pałacową oraz drogą 
wiodącą ku Okrzei. Wzniesiono je zapewne  
z drewna, gdyż nie pozostał po nich żaden ślad.

Gospodarka miasta od najdawniejszych cza-
sów opierała się na handlu, poza tym ważną 
rolę odgrywały rzemiosło i rolnictwo. W dwu-
dziestoleciu międzywojennym w Żelechowie 
było zarejestrowanych aż 760 zakładów han-
dlowych i rzemieślniczych. Działała wtedy 
m.in. grupa żydowskich kupców zwanych 
mączarzami. Skupowali zboże z okolicy, tak-
że z odległych miejscowości nadbużańskich,  
i przewozili do przemiału w dużych młynach 
w pow. otwockim i mińskim. Mąkę odstawia-
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no do Warszawy transportem konnym. Formą 
wyspecjalizowanego handlu było też przewo-
żenie żywych ryb, głównie karpi, w kadziach  
z wodą, przede wszystkim do Warszawy.

Najbliższa stacja kolejowa była usytuowa-
na w Sobolewie. Mieszkańcy Żelechowa zor-
ganizowali między obiema miejscowościami 
odległymi o 20 km regularną komunikację.  
W latach 30. XX w. było dwóch takich przewoź-
ników. Jeden z nich, Michał Zawadzki, mieszkał 
przy ul. Kilińskiego 2. Zbudował on w rodzinnej 
stolarni pojazd zwany przez pasażerów budą, 
bowiem nadwozie na gumowych kołach zosta-
ło wykonane z dykty. Zaprzęgany w dwa konie 
pojazd, przypominający kształtem powojenny 
samochód marki Nysa, kursował codziennie. 

Działały tu trzy młyny wodne o nazwie Kru-
pa, wywodzącej się od nazwiska. Jeden z nich 
był usytuowany na granicy miasta, przy dro-
dze do Miastkowa Kościelnego i Parysowa. Za-
przestał działalności przypuszczalnie na pocz. 
XIX w. Zachował się po nim tylko przyczółek 
młyńskiej grobli i ślad w pamięci mieszkań-
ców. Czynnych było również kilka kaflarni.  
Z reliktami ostatniej można było zapoznać 
się jeszcze w latach 70. XX w. w domu przy 
ul. Staszica 8. Po wojnie działała Spółdzielnia 
Pracy Szewców „Piechur”, założona w 1959 r.  
W latach 70. XX w. zaprzestała działalności 
prywatna garbarnia, założona w 1948 r. przy ul. 
Waisenberga 4. Tablica na ścianie jest echem 
powszechnej dawniej w Żelechowie dziedzi-
ny rzemiosła: WYPRAWA I FARBOWANIE / 
SKÓR FUTERKOWYCH / W.S. CHABOWSKI.

Na planie Żelechowa, w północnej jego czę-
ści, rozpoznajemy ślady układu przedlokacyj-
nego. Natomiast późniejszy ośrodek rozplano-
wania tworzy pokryty zabytkowym brukiem 
kwadratowy rynek z klasycystycznym ratuszem 
i sukiennicami na środku. Dawny charakter 
miasta obecny jest jeszcze w jego zabudowie, 
nie tylko murowanej. Zachowało się dużo 
drewnianych domów, zwłaszcza przy ul. Dłu-
giej, Chłopickiego, Kościuszki i Waisenberga.

Ratusz zbudowano z cegły na planie czwo-
roboku z dziedzińcem pośrodku na przełomie 
XVIII/XIX lub w 1. ćw. XIX w. Jest to budynek 
dwukondygnacjowy z narożnikami, od wscho-
du ujętymi potężnymi szkarpami. Elewacje 

są rozczłonkowane pilastrami toskańskimi 
w wielkim porządku. Pomieszczenia parteru 
ze sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi, na 
piętrze stropy. Wokół dziedzińca znajduje się 
ganek, z którego jest dostęp do pomieszczeń 
piętra. Na dziedziniec wiodą symetrycznie  
z czterech stron przejścia sklepione odcinkowo. 
Obecnie trwają intensywne prace remontowe. 

Na północ od ratusza, na skraju wzniesienia 
między ul. Długą i Krótką, usytuowany jest 
kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP. 
Jego budowę rozpoczęto w 1692 r. z fundacji 
Pawła lub Stanisława Linkhauza, w miejscu 
drewnianego, który spłonął 2 maja tego sa-
mego roku. Od 1722 r. wznoszenie świątyni 
kontynuował wojewoda podlaski i późniejszy 
hetman wielki koronny Stanisław Mateusz 
Rzewuski. Prace postępowały pod kierunkiem 
ks. Jana Ciołkoszewicza. Budowę zakończył 
w 1728 r. Wacław Piotr Rzewuski, wojewoda 
podolski i późniejszy hetman wielki koron-
ny. Kościół został konsekrowany w 1736 r.  
W 1836 r. był restaurowany, a później, w latach 
1889–1894, rozbudowany i gruntownie prze-
kształcony na neobarokowy, według projektu 
powiatowego budowniczego Romana Bogo-
wolskiego i architekta warszawskiego Karola 
Kozłowskiego (fasada).

Kościelne dzwony mają swoją historię. Naj-
starszy i jednocześnie najmniejszy zakupiono 
w 1647 r., średni o wadze 512 funtów odlano  
w 1667 r., największy ważył 600 funtów. 
Wszystkie dzwony w 1915 r. zostały wywiezio-
ne w głąb Rosji przez cofające się wojsko ar-
mii zaborczej. Tylko średni dzwon powrócił na 
swoje miejsce. Został odnaleziony w 1923 r. 
wśród przedmiotów zwróconych przez władze 
rosyjskie. Rzeźby we wnękach fasady, ołtarze 
wewnątrz świątyni, polichromie, obrazy, rzeź-
by i katafalk klasycystyczny pochodzą z XIX w. 
Część wyposażenia jest starsza o wiek. 

W kościele jest wiele pamiątkowych ta-
blic przypominających historię miasta i jego 
mieszkańców. Zostali tu upamiętnieni: trzej 
fundatorzy kościoła, Ignacy Wyssogota Za-
krzewski, poseł Joachim Lelewel, Romuald 
Traugutt, parafianie polegli w latach 1939–
1945, żołnierze 2 Rejonu Armii Krajowej oraz 
proboszczowie parafii – kawaler maltański ks. 
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Paweł Krajewski i kanonik kapituły podlaskiej 
ks. Andrzej Krasuski. Na elewacji wschodniej 
wykonano sgraffito Królowej Korony Polskiej 
autorstwa Józefa Sławińskiego. Przed kościo-
łem, po prawej stronie przy ul. Krótkiej, stoi 
figura Chrystusa z Gorejącym Sercem na pira-
midalnej podstawie z kamieni polnych.

W północno-wschodnim kwartale miasta 
usytuowana jest siedziba jego dawnych właści-
cieli. Do tego założenia pałacowo-parkowego 
możemy dojechać ul. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Pałac zwrócony jest fasadą na zachód. 
Jego budowę rozpoczął w 1762 r. generał major 
wojsk koronnych Jerzy Lubomirski, ukończył 
po 1790 r. Ignacy Wyssogota Zakrzewski. Póź-
niej przekształcili go w 2. ćw. XIX w. Ordęgowie. 
W 1944 r. został uszkodzony podczas działań 
wojennych, następnie odrestaurowany. Po woj-
nie był siedzibą Zasadniczej Szkoły Metalowej. 
Obecnie, po remoncie i rozbudowie, mieści 
m.in. hotel, restaurację i browar w głównym 
korpusie, a w lewej oficynie Spa & Wellness.

Budynek jest klasycystyczny, parterowy, 
na planie wydłużonego prostokąta, trzyna-
stoosiowy. Trójosiowa część środkowa jest 
piętrowa, od frontu poprzedzona portykiem  
z tarasem, w elewacji ogrodowej ma wysunięty 
ryzalit o silnie zaokrąglonych narożach. Piw-

nice sklepione są kolebkowo oraz kolebkowo-
-krzyżowo na gurtach. 

Prawa oficyna została wzniesiona w 2. poł. 
XVIII w., a w następnym stuleciu przekształ-
cona. Zespół obiektów murowanych położony 
jest w parku z 2. poł. XVIII w. z wielogatunko-
wym drzewostanem i dwoma stawami (jeden 
z wyspą). Wśród roślinności na uwagę zasłu-
gują: platany, lipa szerokolistna i iglicznia trój-
cierniowa. Ogród założono jako krajobrazowy 
z lipową aleją dojazdową. Na osi pałacu od 
frontu owalny gazon z podjazdem.

Kierując się od pałacu w zachodnią stronę 
miasta, warto zwrócić uwagę na zabytkową 
drewnianą zabudowę po północnej stronie  
ul. Długiej. Na skrzyżowaniu z ul. Chłopickie-
go stoi kapliczka przydrożna z 1. poł. XIX w. 
Słupowa kapliczka murowana, z daszkiem na-
miotowym krytym dachówką mieści rzeźbę 
św. Jana Nepomucena.

Na skrzyżowaniu ul. Długiej i Kochanow-
skiego stoi wielki młyn murowany, a nieco 
dalej przy ul. Długiej, po prawej stronie jest 
usytuowany cmentarz parafialny. Po prawej 
stronie głównej alei znajduje się MOGIŁA 
SYMBOLICZNA ŻOŁNIERZY ARMII KRAJO-
WEJ REJONU 2 – ŻELECHÓW, KTÓRZY ZGI-
NĘLI ZA OJCZYZNĘ W LATACH 1942–1946. 

214 Kaplica	Ordęgów	na	cmentarzu	parafialnym

215	Kościół	filialny	pw.	św.	Stanisława	Biskupa	i	Męczennika

214 215



164 Tradycja Mazowsza

Na końcu tej alei wznosi się klasycystyczna 
kaplica grobowa rodziny Ordęgów z 1852 r. Jej 
elewacja frontowa zwieńczona jest trójkątnym 
szczytem, z tympanonem wypełnionym deko-
racją o motywach roślinnych, z herbem Łodzia.

Na cmentarzu wyróżniają się nagrobki: 
Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego (1802), 
Konstancji Zakrzewskiej (1840), Tadeusza 
Wyssogoty Zakrzewskiego (1853), Katarzyny 
Mareszowej (1845), Władysława Kiertlewicza 
(1892), ks. Wojciecha Wagnera (zamordowa-
nego w 1905 r. w Charkowie), Antoniego So-
kołowskiego (1922), Bogusława Grasińskiego 
(zamordowanego w Auschwitz), rotmistrza 
21 Pułku Ułanów Wacława Szelążka (walczył 
pod Mokrą i Kockiem), legionisty Konstantego 
Biernackiego, właściciela dóbr Zadybie Artura 
Piaskowskiego (1896). Mogiły konspiratorów 
z II wojny światowej oznaczone są metalowy-
mi tabliczkami z napisem: ŻOŁNIERZ ARMII 
KRAJOWEJ 15 pp „WILKÓW”.

Przy tej samej ul. Długiej warto obejrzeć 
urokliwą kapliczkę w ogrodzeniu zabytkowe-
go domu pod numerem 136 i murowaną ka-
pliczkę trójkątną przy skrzyżowaniu dróg wy-
chodzących na Gończyce i Górzno.

W południowo-zachodnim kwartale miasta, 
między ul. Chłopickiego, Bema i Reymonta, 
usytuowany jest kirkut, najlepiej zachowany 
tego typu obiekt w powiecie. 

Rada Miejska ufundowała 20 marca 1921 r. 
pomnik NA PAMIĄTKĘ KONSTYTUCJI  
3 MAJA 1791 R., który stoi na zachodnim 
skraju skwerku koło dawnej remizy strażac-
kiej z ładną wieżyczką u zbiegu ul. Kościuszki, 
Kilińskiego i al. Wojska Polskiego. 

Zwiedzanie Żelechowa warto zakończyć 
wędrówką ostatnią z wymienionych ulic. Na 
skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Wai-
senberga stoi karawaka (krzyż pokutny) z na-
pisem JEZU BROŃ NAS OD CHORÓB / RP / 
19-VI / 1892 / 1987 / 2014. Po przeciwnej stro-
nie skrzyżowania, przy placu zabaw jest ce-
glana kapliczka Matki Bożej. Już za miastem, 
przy drodze do Zakrzówka, otoczony cegla-
nym parkanem i wysokimi drzewami, wznosi 
się mniej znany kościół filialny. 

Został ufundowany w 1740 r. i uposażony 
przez Wacława Rzewuskiego tak, aby jeden ka-

płan mógł się utrzymać z gruntu (prowadząc 
gospodarstwo). Konsekrowany w 1754 r., kil-
kakrotnie odnawiany w XIX i XX w., kościół 
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika stoi 
w tym samym miejscu, gdzie kiedyś była ka-
plica pod tym samym wezwaniem. Wisiał  
w niej obraz słynący cudami, zwłaszcza w cza-
sie zarazy morowej i wojny północnej w 1702 r. 
Początkowo świątynia przeznaczona była dla 
ludności wiejskiej, później tłumnie odwiedza-
li ją mieszczanie w dniu patrona.

Jest to budowla murowana z cegły w stylu 
barokowym, jednonawowa, na planie prosto-
kąta, z węższym prezbiterium zamkniętym 
trójbocznie. Przy nim od północy dobudowano 
zakrystię. Fasada jest trójdzielna, zwieńczo-
na szczytem ujętym spływami wolutowymi  
z trójkątnym frontonem. Na osi umieszczono 
prostokątne wejście, a nad nim duże okno za-
mknięte łukiem odcinkowym. Mniejsze okno 
wyżej zamknięte jest półkoliście. Drzwi do 
nawy i zakrystii wykonane są ze skośnie ułożo-
nych desek nabijanych gwoździami. Nad nawą 
umieszczono czworoboczną wieżyczkę na sy-
gnaturkę, zwieńczoną blaszanym hełmem.

Wewnątrz ściany są rozczłonkowane szero-
kimi pilastrami toskańskimi. Nawa sklepiona 
jest kolebkowo na gurtach z głębokimi lune-
tami. W prezbiterium sklepienie jest kopu-
laste, nad zakrystią strop. Chór od zachodu 
umieszczono na dwóch czworobocznych fila-
rach. Wczesnobarokowy ołtarz główny z ok. 
poł. XVII w., pochodzi z kościoła parafialnego  
w Borowiu. W polu głównym znajduje się obraz 
św. Stanisława, malowany na desce prawdopo-
dobnie w XVII w., całkowicie przemalowany  
w 1918 r. Ambona, konfesjonał i część obrazów 
pochodzą z XIX w. Na cmentarzu przykościel-
nym, naprzeciw drzwi wejściowych do świąty-
ni, pochowano obok siebie dwóch księży: Mar-
cina Bulandowicza i Jacka Cielemęckiego.

Świątynia oddalona jest od miasta i na co 
dzień zamknięta. Otwiera się w dzień patrona 
(8 maja), kiedy to wyrusza do niej z kościoła 
parafialnego uroczysta procesja. Na północ od 
niej, przy al. Wojska Polskiego stoi krzyż obłożo-
ny blachą, wieńczący murowaną kapliczkę. Na 
nim napis: OD POWIETRZA, GŁODU, OGNIA 
I WOJNY ZACHOWAJ NAS PANIE 1992.
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Topografia i historia tej miejscowości po-
wiązane są z Dębówką, Podebłociem  

i Wolą Życką.
Topografia tego miejsca jest skomplikowana. 

W tym labiryncie nazw i miejscowości mogą 
rozeznać się tylko mieszkańcy. Stacja kolejowa 
Życzyn jest w Podebłociu, pozostałości mły-
na są w Woli Życkiej, a szkołę zbudowano na 
gruntach wsi Dębówka. W Dębówce znajdują 
się także pozostałości dawnego majątku ziem-
skiego Życzyn. W takiej kolejności poznamy 
okolicę i dokonamy wielu ciekawych odkryć.

Zwiedzanie najlepiej zacząć od dworca ko-
lejowego figurującego pod adresem Podebłocie 
192. Od strony Trojanowa skręca się w lewo 
z wiaduktu kolejowego. Przed budynkiem 
dworca po lewej stronie rośnie wielki dąb, 

natomiast po prawej zachowana jest ceglana, 
zabytkowa piwnica. Przechowywano w niej 
lampy i naftę do oświetlania urządzeń kolejo-
wych. Sam budynek został oddany do użytku 
w 1879 r. i jest jednym z charakterystycznych 
drewnianych obiektów dawnej Kolei Nadwi-
ślańskiej. Jest wolnostojący, podpiwniczony, 
piętrowy z nieużytkowanym poddaszem. Zo-
stał zbudowany z drewna na podpiwniczeniu 
i fundamentach z kamieni i cegieł. Ściany są 
oszalowane deskami. W poczekalni zachowa-
na jest zabytkowa posadzka ułożona z ozdob-
nych płytek. Niedawno gruntownie wyremon-
towany dworzec użytkowany jest w znacznej 
części na cele mieszkalne.

Na stacji kolejowej Życzyn w czasie II wojny 
światowej wykupiono dzieci z Zamojszczyzny 

Życzyn (gmina Trojanów)  

216 Budynek	stacji	kolejowej	Życzyn	w	Podebłociu

216
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od pilnujących je w wagonie towarowym straż-
ników niemieckich za 500 marek. Z 80 dzieci 
przeżyło 34.

Podebłocie znane jest przede wszystkim  
z grodziska wczesnośredniowiecznego, opisa-
nego w rozdziale o najstarszym zabytku pisa-
nym w Polsce. Z innych ciekawostek warto 
wspomnieć o Trupiej Górze, na której według 
lokalnych podań pochowano ok. tysiąca osób 
zmarłych niegdyś na dżumę. Pochówek znaj-
duje się na południowym stoku wzniesienia. 
W północnej części odkryto wcześniejsze po-
chówki ciałopalne, a na wschodnim krańcu 
cmentarzysko zwierzęce.

Na krańcu wsi, po lewej stronie przy wyjeź-
dzie na Kletnię jest Zespół Szkół im. Dawnych 
Słowian. W bibliotece szkolnej przechowuje 
się dokumentację wykopalisk archeologicz-
nych i znaleziska powierzchniowe z wycieczek 
szkolnych. Szkoła do 2003 r. była filią placów-
ki z Życzyna.

W Podebłociu znajdowały się do końca  
II wojny światowej dwie skromne siedziby zie-
miańskie. Jedna, z murowanym dworem, sta-
ła przy obecnej szkole. Natomiast w drugiej,  
w pobliżu dworca kolejowego, był dwór drew-
niany, który rozebrano w 1998 r.

Wróćmy do dworca i skręćmy z wiaduktu  
w lewo na Wolę Życką. Przy okazji warto spoj-
rzeć na kapliczkę po lewej stronie. Stoi przed 
domem nr 161 w Podebłociu i jest wyjątkowo 
kolorowa i szczególnie ukwiecona. Wola Życ-
ka powstała najprawdopodobniej jako osada 
leśna. Na Mazowszu osady o nazwie Wola lub 
Wólka pojawiały się w XV w. Były to miejsco-
wości świeżo założone, wolne na pewien czas 
od podatków. Ich mieszkańcy korzystali z wol-
nizny do 20 lat. Wola Życka została założona 
przez właścicieli majątku Życzyn. W 1569 r. 
jako wieś królewska należała do starostwa stę-
życkiego. Miała powierzchnię 10 łanów kmie-
cych i 4 zagrody. Nazywała się wówczas Wola 

217 Wola	Życka,	kapliczka	z	1943	r.	

218	Wola	Życka,	relikty	młyna	wodnego	Stanisława	Paca

217 218
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Żiczka. W 1827 r. była zamieszkana przez  
144 osoby w 20 domach. W 1893 r. zajmowa-
ła 380 morgów gruntu. Liczba mieszkańców 
zmniejszyła się do 60.

Na północ od wsi płynie Okrzejka. Za mo-
stem na Okrzejce po prawej stronie jest staw 
– efekt dawnego spiętrzenia wody do młyna 
wodnego. Jego ruiny znajdują się po lewej stro-
nie. Zachowały się częściowo mury, turbinow-
nia, fundamenty i turbina z osią. To był tak 
zwany Duży Młyn. Ostatnim jego właścicie-
lem był Bogumił Pac zwany „Hrabią”. 

Przed wojną w tym miejscu funkcjonowały 
dwa młyny wodne należące do Stanisława Paca 
i jego żony Marii z domu Wasiak. Widoczne 
do tej pory ruiny to pozostałości młyna drew-
nianego, konstrukcji ryglowej, pochodzącego 
z XIX w. W 1924 r. zlikwidowano w nim dwa 
koła wodne i napęd zmieniono na turbinę sys-
temu Francisa mocy 20 KM. Czynny był jesz-

cze w latach 70. XX w. Drugi drewniany młyn, 
usytuowany na tej samej grobli co poprzednio 
opisany, został rozebrany w 1935 r. Wznie-
siono go w XIX w. Posadowiony był na palach 
drewnianych i częściowo na podmurówce. 

Andrzej Pac – potomek litewskiego rodu 
magnackiego h. Gozdawa, którego początki 
datują się na XV w., znanego choćby z powie-
dzenia wart Pac pałaca, a pałac Paca, które po 
raz pierwszy pojawiło się w księdze XI Pana 
Tadeusza Adama Mickiewicza – tak o tych 
młynach opowiadał:

Tata był właścicielem. To były dwa młyny. 
Jeden był na przemiał gospodarski, a drugi na 
przemiał handlowy, gdzie pszenicę się mełło. 
Oczywiście kontrahentami byli Żydzi. Wtedy 
tylko ci zubożali.

Dziadek mój, Jan Pac przyszedł do Życzyna 
w 1912 r. z Garwolina. W Garwolinie sprzedał 
młyn wodny. Zbudowano linię elektryczną  

219 Dębówka,	kościół	parafialny	pw.	św.	Antoniego	w	Życzynie

219
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z Kielc do Radomia i gdzieś do Lublina, która 
przechodziła przez Życzyn. No i wtedy ojciec 
kupił silnik elektryczny 25-konny. Oprócz tur-
biny wodnej, która była w młynie.

Bo tak, to wodę trzeba było zbierać i dopie-
ro potem, jak już tej wody odpowiednia ilość 
była, to się mełło. Okrzejka przedzielona była 
upustem i tu tak woda się zbierała. Była taka 
turbinownia i upust był. Jaz taki, który wodę 
zamykał i ta woda się zbierała. Tam nieraz 
dobę, nieraz dwie. Potem znowu trzeba było 
zbierać. Aby przerw nie robić, to ojciec ku-
pił właśnie silnik elektryczny. Szczególnie  
w okresie żniw, po żniwach, kiedy mało desz-
czu, to wtedy wody brakło i dlatego ojciec się 
zabezpieczył.

Jeden stał w odległości 30–50 metrów od 
drugiego. Tak zwany Mały Młyn, to był ten na 
przemiał gospodarczy, gdzie ludzie mełli na 

kamieniu. Ten był pierwszy na nurcie Okrzej-
ki. To się ospę mełło dla zwierząt i razówkę 
na czarny chleb. I w jagielniku z prosa się ro-
biło kaszę jaglaną. 

Było odgałęzienie i staw był duży. Przy sta-
wie później była turbinownia, podsiębierna 
chyba. To ten młyn był na przemiał pszenicy 
na pytlową mąkę i sitkową mąkę. Trzy pary 
walców miał. I ten był wyposażony dodatko-
wo w silnik elektryczny.

Mieliśmy wypadek. Kuzyn mamy był sze-
fem kancelarii 36 Pułku Piechoty Legii Aka-
demickiej w Warszawie. Przed wojną ożenił 
się z panią pochodzenia żydowskiego. Oczy-
wiście przechrzta była. Ale przyszła okupacja, 
musiał z cytadeli, gdzie mieszkał z dwojgiem 
małych dzieci, uciekać.

Był chorążym. Józef Śmietanowski. Ukry-
wał się u nas z rodziną, oczywiście pomagał  
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w młynie. Miał płaszcz wojskowy obcięty, 
zrobiony na kurtkę. Przechodził pod transmi-
sją 25 lutego 1942 r. Oczywiście to było ogro-
dzone. To przeszedł, ale za mało się schylił, 
że go zabiło. No i myśmy te dzieci i żonę do 
końca utrzymywali.

Rodzina Paców ukrywała u siebie także 
przywiezione w 1942 r. przez ks. Kazimierza 
Wasiaka Marię Rybakowską i jej córkę Kata-
rzynę, obie pochodzenia żydowskiego. Docze-
kały szczęśliwie końca wojny i w 1945 r. wyje-
chały do Argentyny.

Pacowie uczestniczyli finansowo w wy-
kupieniu dzieci z Zamojszczyzny na stacji  
w Życzynie. Maria Pac działała w Radzie 
Głównej Opiekuńczej i rozprowadzała wy-
kupione dzieci po okolicy. Sama przyjęła pod 
swój dach Stasia Łuja, który przeżył wojnę  

i wrócił do rodzinnej wsi Mokre na Zamojsz-
czyznę. Razem z rodziną wspomagała finan-
sowo wysiedlonych przez Niemców Polaków  
z Obornik, Strzelna i Mogilna. 

Pacowie bardzo dobrze gospodarzyli. Nie 
prowadzili gospodarstwa. W czasie okupacji 
mieli tylko jeden młyn, a także łąkę i krowę. 
Dlatego łatwiej było im wspomagać potrzebu-
jących pomocy.

A myśmy piekarnię mieli jeszcze przy mły-
nie. Tylko ojciec już się tym nie parał, tylko 
dzierżawił. To do tej piekarni jak przychodził 
robotnik, rąbać drzewo, to za złoty dwadzie-
ścia 12 godzin rąbał. Żeby do piekarni, do pie-
ca było. Ciężki kawałek chleba był.

Mieliśmy kilka hektarów i stawy rybne. 
Ryby same się hodowały. To naprzeciwko 
domu. Myśmy spuszczali wodę i się łapało. 
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Żydzi przyjeżdżali z Otwocka albo z Żelecho-
wa. Płacili po jeden złoty za kilo. Przypomi-
nam sobie, że brali tam tysiąc kilo. Pięć sta-
wów było, w każdym po 200 kilo karpia. 

Jeśli ruszymy zgodnie z nurtem Okrzej-
ki, zawędrujemy do Agrocampingu Tartak  
z imponującym zespołem siedmiu stawów.  
W tym miejscu, w majątku zwanym Tartak, do 
wojny funkcjonował młyn wodny, także nale-
żący do rodziny Paców. Budynek był murowa-
ny, czterokondygnacyjny, zbudowany w latach 
1923–1924 na miejscu wcześniejszego z 1797 r. 
Napęd urządzeń stanowiła turbina wodna sys-
temu Francisa mocy aż 35 KM. Był to jeden  
z lepiej urządzonych i wyposażonych młynów 
w powiecie. Został zniszczony przez Niemców 
w ramach represji w czasie wojny. Na jego gru-
zach wzniesiono tartak napędzany siłą wody. 

Wszyscy byli w konspiracji, ojciec też, ale 
udało się przeżyć. Ale obok, o półtora kilome-
tra był Tartak Stanisława Paca. Bratem stry-
jecznym ojca był. 

Z Dęblina volksdeutsche przyszli, podszy-
wając się pod partyzantów. Że chcieli nawią-
zać kontakt z organizacją i natrafili na praw-
dziwych partyzantów. A tam była komórka 
i ci prawdziwi tam byli. Partyzanci właściwi 
tych dwóch wyprowadzili do lasu. Jednego za-
strzelili, a drugi uciekł do Stasina. Bo ciemna 
noc była.

Następnego dnia parę samochodów przy-
jechało. I bombę taką 500-kilogramową czy 
300-kilogramową wieźli na samochodzie.

Wszyscy tamci Pacowie już uciekli. Taki 
duży murowany młyn wysadzili. To chyba  
z 15 km na okolicę było słychać huk! Nikt nie 
zginął, ale wszyscy uciekli i nie wrócili. Już 
do końca okupacji musieli gdzieś po rodzinie 
ukrywać się.

Pacowie w okolicy mieli jeszcze kilka innych 
młynów. Ich działalność w gminie Trojanów 
była na tyle istotna, że znalazła odzwierciedle-
nie w herbie gminy. Około 2 km na południe 
od Korytnicy, na dopływie Okrzejki we wsi 
Dębniak działał młyn wodny z pocz. XIX w. 
Do 1930 r. należał do dworu w Korytnicy, na-
stępnie do rodziny Paców, m.in. Zygmunta 
Paca i jego sukcesorów. Był czynny do 1948 r. 
W 1950 r. uruchomiono obok niego, na tej 

samej grobli, nowy młyn. Jego właścicielem 
był brat Stanisława Paca z Woli Życkiej. Na-
tomiast do Bogusława Paca i Jana Pośpiecha 
należał murowany młyn z poł. XIX w. w Gra-
bowcach Dolnych na rzece Śwince. Dokony-
wano w nim do 1939 r. wyłącznie przemiału 
kupieckiego. Mąkę dowożono do Lublina  
i innych miast. W Nowodworze młyn wodny 
zwany Kłak, także na Śwince, należał do Wi-
tolda Paca. W przeszłości stanowił samodziel-
ną osadę młynarską. Był drewniany z pocz. 
XIX w., od lat 70. XX w. jest nieczynny.

Jeśli jadąc na północ od reliktów młyna wod-
nego w Woli Życkiej, dotrzemy do poprzecz-
nej drogi i skręcimy w prawo, to po lewej stro-
nie będziemy mieli budynek Zespołu Szkół.  
W ścianie wschodniej elewacji, po lewej stronie 
od wejścia wmurowano kamień węgielny z datą 
17 / SIERPNIA / 1930. Szkoła w Życzynie została 
wzniesiona na gruntach wsi Życzyn, ale przybu-
dówka w Dębówce. W obu częściach odbywają 
się lekcje. Szkoła Podstawowa od 26 maja 1980 r. 
nosi imię chorążego Jerzego Paca. Oto, jak wspo-
mina go pan Andrzej, jego brat, który razem  
z Jerzym chodził do miejscowej szkoły:

Mój brat Jerzy Pac, jak rozpoczęły się areszto-
wania w 1944 r., poszedł na ochotnika do woj-
ska. Zgłosił się do Garwolina i jako maturzystę 
skierowali go do szkoły oficerskiej 2 Armii Woj-
ska Polskiego w Kąkolewnicy. Po trzech miesią-
cach dostał gwiazdkę. A pierwszy stopień ofi-
cerski to był wtedy chorąży. Został mianowany 
dowódcą plutonu artylerii w 33 Pułku Piechoty.

Mój brat poległ w walce. Zginął po sforso-
waniu Nysy pod Neusorge. Tam był dosyć 
duży bój. Został odznaczony Krzyżem Srebr-
nym Virtuti Militari.

Ojciec mój, wójt gminy Trojanów i kie-
rownik szkoły byli komitetem budowy szko-
ły. Tam jest nawet na kamieniu węgielnym 
data, kiedy rozpoczęto budować dwupiętrową 
szkołę. Dwie najładniejsze szkoły w powiecie 
garwolińskim to były w Życzynie i Trojano-
wie. Jeszcze przed wojną uczyliśmy się w tej 
szkole, ale drugie piętro było zabite deskami.

Brat poszedł na ochotnika. Jego rocznik nie 
był objęty poborem. Bo rozpoczęły się aresz-
towania. Był w Szarych Szeregach i Ruchu 
Oporu Armii Krajowej. Jak zginął, miał 19 lat.
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Na północ od Zespołu Szkół znajduje się 
kościół parafialny pw. św. Antoniego. Wiedzie 
do niego droga z rzadka obsadzona wiekowy-
mi lipami, równoległa do szosy prowadzącej 
do Korytnicy. Parafia w Życzynie została ery-
gowana przez bp. Henryka Przeździeckiego 
7 maja 1920 r. Drewniany kościół pw. NMP 
Królowej Korony Polskiej został zbudowany 
w latach 1920–1922, spłonął 5 lipca 1937 r. 
Msze św. odprawiano w kaplicy Zgromadze-
nia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim  
w Dębówce. Nowy kościół murowany wznie-
siono w 1949 r. Świątynię konsekrował  
bp Ignacy Świrski 7 czerwca 1952 r.

Kościół stoi pod adresem Dębówka 52. Na-
leży do budowli bezwieżowych o skromnym 
programie realizacyjnym w układzie trójna-
wowym. Wyższa nawa środkowa oświetlana 
jest poprzez półkoliście zakończone okna, 
natomiast nawy boczne przez okna okrągłe. 
Wyróżnikiem w bryle kościoła jest ażurowa 
sygnaturka w zwieńczeniu fasady, będąca na-
miastką wieży kościelnej. Wewnątrz ołtarz, 
ambonę, chrzcielnicę i przebudowę poziomów 
posadzki prezbiterium zaprojektował Artur 
Soszyński. Prace zostały wykonane do czerw-
ca 2006 r. Przed świątynią po lewej stronie stoi 
drewniana dzwonnica.

Wieś Dębówka, w której stoi kościół, roz-
winęła się z dawnej osady leśnej. W 1880 r. 
miała 4 morgi powierzchni. Zamieszkiwało ją 
12 osób w 3 domach. Pojawiające się informa-
cje, że w Życzynie zachował się park z XIX w. 
ze zróżnicowanym drzewostanem, fragmen-
tami alei oraz dworem z zabudowaniami fol-
warcznymi, dotyczą pozostałości majątku na 
gruntach obecnej wsi Dębówka. To założenie 
dworskie powstało w końcu XIX w. i obejmo-
wało: dwór, park, zabudowania folwarczne, 
czworaki, ogrody warzywne, sady oraz las. 
Dwór i rządcówka zostały przebudowane,  
a z zabudowań folwarcznych zachowała się 
okazała obora z czerwonej cegły i spichlerz. Na 
terenie założenia rośnie pomnikowa lipa drob-
nolistna o obwodzie pnia 394 cm.

Dwór nie jest rozpoznawalny na pierwszy 
rzut oka, bowiem gmach został rozbudowany 
w latach 70. XX w. przez Zgromadzenie Sióstr 
Albertynek. O charakterze dawnej siedziby 

ziemiańskiej świadczy tylko ozdobne wejście. 
Najłatwiej trafić do wymienionych obiektów, 
jadąc od szkoły drogą na zachód. Wjazd jest 
po prawej stronie pod górkę, na ogrodzony te-
ren Domu Pomocy Społecznej prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Głów-
ne wejście w elewacji zachodniej jest jedno-
cześnie dawnym wejściem do dworu. Jadąc na 
zachód w kierunku cmentarza parafialnego, 
miniemy spichlerz z czerwonej cegły po pra-
wej stronie, tuż za zakrętem w prawo. 

W 1508 r. majątek pod nazwą Zyczyna, wraz 
z Mazowszanami, Zakowiczami, Kamieńską 
Wolą, Kajmirem i Gdowem był własnością 
Mateusza Kajmira (Kanimira). Leżał wówczas 
w pow. radomskim. W 1569 r. wieś królew-
ska Ziczina należała do starostwa stężyckiego.  
W 1633 r. wieś, nadal będącą własnością królew-
ską w starostwie stężyckim, dzierżawił Mikołaj 
Koryciński. W 1664 r. Życzynem, Życką Wolą  
i Kozicami władał Bernard Gozdzki. W tym roku 
Życzyn miał 31 domów i 115 mieszkańców. 

W 1827 r. było tu 41 domów z 294 miesz-
kańcami. W 1887 r. majątek Życzyn z no-
menklaturą Mościska miał jeden budynek 
murowany (zapewne mieszkalny, czyli dwór) 
oraz 26 drewnianych. Eksploatowano pokłady 
torfu, użytkowano dwa młyny wodne, folusz 
z napędem wodnym, cegielnię i smolarnię. 
Klucz dóbr obejmował wieś Życzyn (27 osad), 
Wolę Życką (20), Błędowiec (4), Brzeziny (38), 
Budki (albo Łąki – 2), Dębówkę (2), Idzki (albo 
inaczej Stanisławów – 4), Komory (4), Kozice 
(37), Kruszyny (albo Mościska – 10), Nową 
Kruszynę (9), Piotrówek (9), Jabłonowiec (22), 
Podobłocie (obecnie Podebłocie – 28). W 1895 r. 
wieś i folwark Życzyn, leżące nad Okrzejką 
w gminie Trojanów i parafii Korytnica, miały  
52 domy zamieszkałe przez 392 osoby.

W końcu XIX w. właścicielem majątku 
był Michał Ostrowski. Od niego kupił dobra  
w 1900 r. Władysław Gillewicz. Ziemię rozpar-
celowali ok. 1920 r. jego synowie: Bogdan i Zdzi-
sław. Następnie dwór z przyległościami kupiła 
Jadwiga Teresa Leszczyńska, która założyła  
w nim prywatną szkołę gospodarstwa domowe-
go dla kobiet, gdzie pełniła funkcję kierowniczki. 

Posiadłość (13 ha i budynki) zakupiło w 1922 r. 
od Towarzystwa Praktycznego Wykształcenia 
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Kobiet Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Sio-
stry objęły posługę, dając w Przytułku Brata 
Alberta schronienie biednym i potrzebują-
cym pomocy, a w 1926 r. powiększyły ośrodek  
o przyległe 6 ha. W czasie okupacji niemiec-
kiej albertynki ukrywały żydowską dziew-
czynkę, późniejszą pisarkę i dziennikarkę 
Hannę Krall. Opiekowały się także dziećmi 
z Zamojszczyzny, wykupionymi od niemiec-
kich strażników na stacji Życzyn.

Na południe od Domu Pomocy Społecznej 
sióstr znajduje się pięknie położony na wzgó-
rzu, ze starorzeczem u podnóża, dawny dom 
Wandy Herse (1885–1954), obok którego roś-
nie imponujący dąb czerwony o obwodzie 
pnia 371 cm, uznany za pomnik przyrody. 
Mimo przebudowy i zmiany pokrycia dachu 
dom Wandy Herse sprawia bardzo przyjem-
ne wrażenie. Zwraca uwagę solidna granito-
wa kolumna przy wejściu i ganek oraz dach 
łamany polski. Na dziedzińcu jest kapliczka 
św. Antoniego.

Kierując się drogą na północ od tego dworku, 
dojdziemy do cmentarza parafialnego. Położo-
ny jest po lewej stronie drogi, na skraju lasu. 
Po wejściu główną bramą, po lewej stronie 
napotkamy mogiły nieznanych żołnierzy, gro-
bowiec rodziny Paców, m.in. bohatera uczczo-
nego w imieniu szkoły, oraz Józefa Śmieta-
nowskiego. Po prawej stronie głównej alejki 
pochowano obrońcę Warszawy z 1939 r., Jana 

Piotrowskiego. Po tej samej stronie jest grobo-
wiec rodziny Paców h. Gozdawa, właścicieli 
majątku Tartak.

W Dębówce znajduje się także zabytko-
wa kapliczka ukryta w lesie. Należy jechać 
do niej od szkoły na zachód, przy krzyżu na 
końcu terenu sióstr prosto polną drogą skra-
jem lasu, który rośnie po prawej. Niegdyś po  
400 m, przy dużym głazie narzutowym skręca-
ło się w prawo do lasu, do kapliczki stojącej na 
wzniesieniu. Nie prowadzi dziś do niej żadna 
ścieżka, a punkt orientacyjny w formie głazu 
polodowcowego też znikł. Kapliczka była zbu-
dowana z czerwonej cegły, we wnęce miała me-
talową tablicę. Teraz w tym miejscu ktoś wy-
drapał w białym tynku gwoździem datę 1866. 

Anna Oleksiak opowiada dwie wersje pocho-
dzenia zabytku. Według jednej kapliczkę po-
stawił dziedzic po śmierci swych trzech córek. 
Według innej obok było niegdyś siedem mogił 
osób zmarłych w czasie epidemii. Można więc 
mniemać, że kapliczka została postawiona  
w XIX w. po epidemii zarazy.

Poza opisywanym obszarem, ale przypisa-
nym do Woli Życkiej, w lesie zwanym Suchy 
Bór, przy drodze do Paprotni stoi pomnik. Po-
święcony jest dwóm wydarzeniom: zorganizo-
waniu 29 maja 1944 r. święta ludowego przez 
komendę Batalionów Chłopskich z Garwolina 
oraz przyjęciu przez BCh sześciu cichociem-
nych podczas zrzutu 1 października 1942 r. 
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Podstawowej informacji turystycznej udzie-
lają pracownicy podanych niżej urzędów. 

Bardziej szczegółowe informacje są zamiesz-
czane w podanym niżej portalu. Można rów-
nież skorzystać z internetu, który jest bogatym 
źródłem wiedzy. To ostatnie z mediów należy 
jednak traktować z pewną ostrożnością. Nie 
zawsze podawane wiadomości są rzetelne, czę-
sto wymagają sprawdzenia. Polecam kontakt  
z biblioteką prowadzącą wymianę międzybi-
blioteczną – umożliwia to wypożyczanie ksią-
żek z każdego miejsca w Polsce.

Regionalny portal informacyjny eGarwolin.pl
08-400 Garwolin, ul. Wyszyńskiego 5
tel. 514 223 329, 514 180 801
e-mail: redakcja@egarwolin.pl
www.egarwolin.pl

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
tel. 25 684 30 10
fax 25 684 36 95
e-mail: wydz.promocji@garwolin-starostwo.pl
www.garwolin-starostwo.pl

Urząd Miasta Garwolin
08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
tel. 25 786 42 42, 25 684 34 23
fax 25 684 34 66
e-mail: umg@garwolin.pl 
www.garwolin.pl 

Urząd Gminy Garwolin
08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 16
tel. 25 682 05 60, 25 682 05 60 
fax 25 682 05 67 
e-mail: urzad@garwolin-gmina.pl
www.garwolin-gmina.pl 

Urząd Gminy Borowie
08-412 Borowie, ul. Sasimowskiego 2
tel. 25 685 90 70
fax 25 685 90 72 
e-mail: gmina@borowie.pl
www.borowie.pl

Urząd Gminy Górzno
08-404 Górzno, Górzno 131 
tel. 25 681 22 54, 25 681 22 55
fax 25 681 22 57
e-mail: gmina@gorzno.ugm.pl
www.gorzno.ugm.pl

Urząd Miasta Łaskarzew
08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32
tel. 25 684 52 50
fax 25 684 50 97
e-mail: urzad@miastalaskarzew.pl
www.miastolaskarzew.pl 

Urząd Gminy Łaskarzew
08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32
tel./fax 25 684 50 24
e-mail: gmina@laskarzew.pl
www.laskarzew.pl 

Urząd Gminy Maciejowice
08-480 Maciejowice, ul. Rynek 7
tel. 25 682 57 37
fax 25 683 20 31
e-mail: gmina@maciejowice.pl
www.maciejowice.pl

Urząd Gminy Miastków Kościelny
08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6
tel. 25 751 12 86
fax 25 684 16 43
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
www.miastkowkoscielny.pl 

Oferta turystyczna i kulturalna
Informacja turystyczna
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Urząd Gminy Parysów
08-441 Parysów, ul. Kościuszki 28
tel. 25 685 53 19
fax 25 685 53 70
e-mail: ug@parysow.pl
www.parysow.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilawa
08-440 Pilawa, al. Wyzwolenia 158
tel. 25 685 61 10
fax 25 685 60 83
e-mail: urzad@pilawa.com.pl
www.pilawa.com.pl

Urząd Gminy Sobolew
08-460 Sobolew, ul. Rynek 1
tel. 25 682 50 23
fax 25 683 27 36
e-mail: sobolew@sobolew.pl
www.sobolew.pl

Urząd Gminy Trojanów
08-455 Trojanów, Trojanów 57A
tel. 25 682 71 20
fax 25 682 71 95
e-mail: ug@trojanow.pl
www.trojanow.pl

Urząd Gminy Wilga
08-470 Wilga, ul. Warszawska 38
tel. 25 685 30 70
fax 25 685 30 71
e-mail: ugwilga@interia.pl
www.ugwilga.pl

Urząd Miasta i Gminy Żelechów
08-430 Żelechów, ul. Piłsudskiego 47
tel./fax 25 754 11 44
e-mail: zelechow@interia.pl
www.zelechow.pl

Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Ma- 
ciejowicach

08-480 Maciejowice, Rynek 2 
tel. 25 682 58 04
e-mail: biuro@gok-maciejowice.pl
Czynne w soboty w godz. 8.00–16.00, w nie-

dziele po skontaktowaniu się pod numerem 
501 132 504. 

Muzeum to jest sztandarową placówką w po- 
wiecie. Jest drugą instytucją w Polsce – obok 
Muzeum Kościuszkowskiego znajdującego się 
przy Kopcu Kościuszki w Krakowie – poświę-
coną postaci Naczelnika. Mieści się na piętrze 
ratusza usytuowanego w centrum Maciejowic. 
Początkowo w ratuszu urządzono Ekspozycję 
Kościuszkowską, która istniała już w 1986 r. 

Muzea i kolekcje   
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W tym samym roku z okazji III Krajowego 
Sympozjum Kościuszkowskiego otwarto wy-
stawę archeologiczną. Muzeum uroczyście 
zainaugurowało działalność 26 marca 1988 r., 
jako oddział Muzeum Okręgowego (obecnie 
Regionalnego) w Siedlcach. Prezentowane są 
tu zabytki związane z postacią przywódcy in-
surekcji, bitwą maciejowicką i historią regionu.

Muzeum Ziemi Garwolińskiej w Miętnem
08-400 Garwolin, Zespół Szkół Rolniczych 
Miętne, ul. Główna 49
tel./fax 25 682 30 88, 
tel. 25 682 30 89, 25 682 30 81 w. 400
e-mail: zsr-sekretariat55@wp.pl
Czynne od środy do piątku 
w godz. 9.00–13.00. 

Muzeum zostało otwarte w maju 2009 r. 
Powstało z połączenia dwóch kolekcji: zbio-
rów gromadzonych przez ok. 20 lat przez na-
uczycieli i uczniów szkoły oraz wykupionych 
eksponatów od rodziny zmarłego kolekcjo-
nera, Ludwika Goździa z Woli Rębkowskiej. 
Prezentowane są w ramach stałej ekspozycji 
zbiory etnograficzne, ordery i odznaczenia, 
numizmaty, prasa, książki i fotografie. Jedno 
pomieszczenie przeznaczono na wystawy cza-
sowe, m.in. artystów pochodzących z powia-
tu. Przed budynkiem zorganizowano galerię 
sprzętu rolniczego.

Szkolne Muzeum Ziemi Nadwiślańskiej
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Antoniówce Świerżowskiej
08-480 Maciejowice 
Antoniówka Świerżowska 24A
tel./fax 25 682 57 76

Działa już dziesięć lat. Mieści się w budyn-
ku szkoły i jest czynne w godzinach pracy tej 
placówki (od poniedziałku do piątku). Oferu-
je nie tylko możliwość zwiedzania ekspozycji 
stałych, lecz także lekcje, warsztaty, spotkania 
oraz zajęcia o tematyce ludowej i regionalnej 
– także w dni wolne (weekendy) w uzgodnio-
nych godzinach. W czasie zajęć można sa-
memu wykonać ozdoby z motywami sztuki 
ludowej, posmakować regionalnego pieczywa 

lub wysłuchać muzyki i piosenek w wykona-
niu Ludowego Zespołu Dziecięcego „Obere-
czek”. Wystawione są eksponaty ilustrujące 
życie chłopa nadwiślańskiego, rzeźby ludowe 
Ludwika Szczepanika oraz prezentowane są 
ekspozycje stałe: „Żniwa”, „Len” i „Moja mała 
Ojczyzna”. 

Izba Regionalna w Garwolinie
Joanna Skwarczyńska
08-400 Garwolin, ul. Sienkiewicza 31 
tel. 506 226 920
e-mail: joanna.s_ka@vp.pl

Izba powstała w 2010 r. i składa się z dwóch 
części. W jednej są dwa pomieszczenia miesz-
kalne, w drugiej jedno gospodarcze. Ekspozy-
cja składa się z ponad 750 eksponatów i urzą-
dzona jest w taki sposób, by oddawała klimat 
wnętrza dawnego domu. Zwiedzanie po skon-
taktowaniu się z właścicielką, telefonicznie 
lub za pomocą poczty elektronicznej. 

224	Reprezentacja	Szkolnego	Muzeum	Ziemi	 

Nadwiślańskiej	na	dożynkach	gminnych	 

w	Maciejowicach,	31	sierpnia	2014	r.
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Izba Przyrodniczo-Leśna im. Jana Pawła II 
Nadleśnictwa Garwolin

08-480 Maciejowice, Podzamcze
tel. 601 972 720
www.garwolin.warszawa.lasy.gov.pl

Mieści się w dawnej oficynie pałacowej  
w Podzamczu, funkcjonuje od 2005 r. Ma cha-
rakter ekspozycji stałej, na której prezentowa-
ne są zagadnienia związane z przyrodą, leśnic-
twem i łowiectwem. Można tutaj zapoznać się 
z ciekawostkami budowy drewna, zbiorami  
i żerowiskami owadów, roślinami polskich la-
sów, grzybami powodującymi rozkład drewna. 
Część ekspozycji stanowią trofea myśliwskie, 
w tym przedwojenne, oraz wypchane ptaki  
i ssaki. W poznaniu tajników przyrody poma-
gają pomoce dydaktyczne w postaci dendro-
fonu i drewnianych gier edukacyjnych oraz 
sprzęt multimedialny i zasoby biblioteczne. 
Zwiedzanie odbywa się po uprzednim skon-
taktowaniu się telefonicznym z leśniczym le-
śnictwa Malamówka. Zapewniona jest opieka 
merytoryczna i możliwość organizowania za-
jęć terenowych w zabytkowym parku lub roz-
palenia ogniska.

Gospodarstwo agroturystyczne „Dwór 
Zygmunty” 

08-450 Łaskarzew, Zygmunty 22
tel. 505 962 775, 502 740 403
e-mail: dworzygmunty@op.pl
www.dworzygmunty.pl

Właściciele zrealizowali swoje marzenie  
i przebudowali dom na dwór. Wzorowali się 
na istniejących obiektach, a inspiracją była 
historia pobliskiego majątku Śliz, w którym 
dzieciństwo spędzał Szymon Kobyliński. Me-
ble, obrazy i inne przedmioty wyposażenia 
Dworu Zygmunty były gromadzone przez 
wiele lat. Pasja zbieracka właścicieli zaowoco-
wała kolekcją przedmiotów zabytkowych po-
zyskanych z okolicznych miejscowości. Zbio-
ry obejmują wszystkie możliwe dziedziny: 
etnografię, technikę, motoryzację, rzemiosło. 
Zgromadzone w budynkach gospodarczych  
i udostępniane uczestnikom uroczystości  
i gościom są m.in.: samochód, motocykle, trak-
tor, wyposażenie sklepu spożywczego, kolekcje 

narzędzi, butelek, proporczyków i papierosów, 
przedmioty użytku codziennego z okresu Pol-
ski Ludowej, militaria i dewocjonalia.

Przy okazji warto polecić stronę interneto-
wą pasjonata historii z Gończyc Kazimierza 
Paciorka – www.kazikpaciorek.pl. Na jednym 
ze zdjęć można rozpoznać twórcę strony na tle 
kolekcji flaszek różnych kształtów i wielkości. 
Prawą ręką trzyma tablicę z napisem MU-
ZEUM PIJAŃSTWA. 
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Pisząc o powiecie garwolińskim, koniecz-
nie trzeba wspomnieć o wyjątkowym dla 

tradycji muzycznych podregionie – Powiślu 
Maciejowickim. Ten niewielki obszar na po-
łudniu Mazowsza, skupiający zaledwie kil-
kanaście wiosek (np. Grądki, Domaszew, 
Kawęczyn, Kochów, Podłęż, Przewóz, Sobo-
lew, Strych oraz same Maciejowice), słynął  
z mnogości wiejskich muzykantów, szczegól-
nie skrzypków. 

Obszar ten znany jest z tzw. powiślaków – 
archaicznych dwuczęściowych oberków, wy-
grywanych zarówno na skrzypkach, jak i na 
harmonii trzyrzędowej, która w latach 30.  
XX w. podbiła serca wiejskich muzykantów. 
Także tutaj zachowała się aż do lat powojen-
nych tradycja gry na basach, zwanych przez 
miejscowych basetnią.

Nieliczni obecnie powiślaccy mistrzowie 
grają i nauczają do dziś. Do najbardziej zasłu-
żonych należy Stefan Nowaczek, urodzony 
w Podłężu w 1933 r., który gra na skrzypcach 
od siódmego roku życia. Przyuczał się do gry 
na weselach przy starszym bracie Stanisławie, 
skrzypku i harmoniście. W latach 30. i 40.  
XX w., wraz z bratem i ojcem Władysławem, 
grającym na basetni, tworzyli rodzinną kape-
lę. Muzykowali na licznych zabawach, psiu-
babach (zaręczynach), weselach i pograjkach  
w okolicach Maciejowic. Były dwie kapele No-
waczków – jedna Stanisława, druga Stefana, 
które funkcjonowały w rodzinnych składach 
(z ojcem i młodszym bratem Józefem). Później 
Stefan Nowaczek grywał ze Stanisławem Ło-
skotem (basy), z którym w 1992 r. zdobył Złotą 
Basztę w Kazimierzu nad Wisłą. Ma w reper-
tuarze starodawne oberki, powiślaki, mazur-
ki, polki, ale także tanga, walce czy fokstroty. 
Jest wirtuozem gry na skrzypcach i harmonii 
trzyrzędowej. Chętnie dzieli się swą wiedzą  
z młodymi muzykami. Do jego uczniów należą 
m.in. bracia Rutkowscy (Sławomir i Łukasz), 
Mateusz i Agnieszka Niwińscy, z którymi wie-
lokrotnie grywał w kapelowych składach.

Mateusz Niwiński wraz z żoną Agnieszką, 
która wybija rytm na bębenku obręczowym, 

często występują ze swoim mistrzem Stefa-
nem Nowaczkiem. Grają też jako rodzinna 
kapela Niwińskich. Młodzi muzycy kulty-
wują tradycje muzyki wiejskiej południo-
wo-wschodniego Mazowsza, w tym Powiśla 
Maciejowickiego, a także Radomszczyzny.  
W swoim repertuarze mają oberki, powiśla-
ki, radomskie mazurki, kujawiaki oraz polki, 
zasłyszane od znamienitych wiejskich skrzyp-
ków mazowieckich. Wykonują także mazo-
wieckie melodie i pieśni weselne. Starają się 
zachować jak najwięcej ze swoistej maniery 
mistrzów, uzyskać brzmienie dawnych kapel 
weselnych, dlatego też muzyka, którą grają, 
jest przeznaczona przede wszystkim do tańca. 
Mateusz Niwiński jest etnologiem i pedago-
giem, zajmuje się także rzemiosłem trady-
cyjnym – robi meble i przedmioty z drewna, 
wykorzystując stare wzory wiejskie. Agniesz-
ka Niwińska od wielu lat zajmuje się tradycyj-
nym tkactwem, szczególnie z okolic Otwocka, 
Kołbieli i Garwolina. 

Muzyczne tradycje południowego Mazow-
sza kultywowała także kapela Trzpilów. Po-
wstała w 1973 r., a jej twórcą był Jan Trzpil 
z Mierżączki, klarnecista. Razem z nim grał 
brat Stefan (bębenek), brat stryjeczny Bolesław 
z Reducina (harmonia polska trzyrzędowa)  
oraz mieszkaniec wsi Mroków, Jan Kurek 
(skrzypce). Najważniejszy laur kapela zdobyła  
w 1986 r., była to Nagroda im. Oskara Kolber-
ga „Za zasługi dla kultury ludowej”. 

W samych Maciejowicach przy Rynku 
mieszkał inny znany skrzypek i lider kapeli 
Maciejowickiej – Władysław Zarzycki, po-
chodzący z bardzo muzykalnej rodziny. Było 
czterech braci, którzy odziedziczyli zdolności 
muzyczne po matce – Władysław (skrzypek), 
Czesław (skrzypek i trębacz), Franciszek (sak-
sofonista) i Jan (grał na bębenku obręczowym). 
Bracia grali od dziecka i często występowali 
razem.

Wśród artystów znaczących dla muzycz-
nych tradycji Powiśla należy wymienić: ka-
pelę braci Cicheckich (Antoniego i Mariana)  
z Grądek, kapelę braci Dziobaków (Jana, 

Muzycy, kapele i zespoły   



Ignacego i Edwarda), Mariana Wiącka ze Stry-
chu (harmonistę) oraz dwóch niezwykłych 
śpiewaków, gawędziarzy, a także wytwórców 
fujarek i trąbek z kory – Jana Cytryniaka z Ko-
chowa i Stanisława Zaranowicza z Kawęczy-
na. Obaj artyści świetnie śpiewali, a obdarzeni 
dużym poczuciem humoru i darem wymowy 
bawili widzów także gawędami. Jako chyba 
ostatni na Powiślu Maciejowickim w majowe 
dni kręcili niezwykłe instrumenty – fujarki 
i trąbki z kory, na których potrafili wygrywać 
ciekawe melodie i niezwykłe dźwięki.

Pisząc o Garwolińskiem, nie można pomi-
nąć śpiewaczej perły tego terenu – Marianny 
Bienias z Woli Koryckiej Górnej. Ta wszech-
stronnie uzdolniona artystka nie tylko zna-
komicie śpiewa, lecz także wykonuje wspa-
niałe bukiety i kwiaty z bibuły, kolorowe pa-
jąki, tradycyjne ozdoby choinkowe, zna się 
na leczeniu ziołami oraz ze swadą opowiada 
o dawnych zwyczajach. Śpiewa od dziecka, 
a jej przebogaty repertuar obejmuje pieśni i 
przyśpiewki weselne, liryczne, miłosne, ko-
łysanki, pieśni sieroce i religijne. Wykonu-

je także repertuar dawniej śpiewany tylko 
przez mężczyzn – wielkanocne kolędy życzą-
ce. Jest jedną z nielicznych w okolicy osób, 
które prowadzą czuwanie przy zmarłym  
i wygłaszają mowy pogrzebowe, zna również 
liczne pieśni pogrzebowe z tego terenu. Ta 
znakomita artystka zdobyła wiele głównych 
nagród na festiwalach muzyki tradycyjnej  
w Siedlcach, Mińsku Mazowieckim i Kazi-
mierzu Dolnym.

W 1996 r. z jej inicjatywy powstał Zespół 
Śpiewaczy w Woli Koryckiej Górnej, kulty-
wujący śpiew tradycyjny. Grupa ma w repertu-
arze pieśni weselne, dożynkowe, pogrzebowe, 
ballady ludowe oraz wiele dowcipnych przy-
śpiewek z okolicy. Artystki przygotowują rów-
nież widowiska obrzędowe, do których scena-
riusze pisze Maria Bienias (jak np. Chrzciny, 
Zaloty, Oczepiny i pląsy, Pośnik, Po spaleniu, 
Budowa domu, Żydówka Ryfka). Grupa jest 
często zapraszana na uroczystości w gminie 
Trojanów oraz w powiecie, zaś dowcipne ga-
wędy pani Marii są szeroko znane i powszech-
nie oczekiwane.
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Maciejowice – Powiślaki
Bogactwo ludowych tradycji muzycznych 

było głównym powodem zlokalizowania  
w Maciejowicach Konkursu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych Regionów Nadwiślańskich 
„Powiślaki”. Pomysłodawczynią konkursu 
jest etnograf Wanda Księżopolska. Występują 
sami mistrzowie, bowiem impreza została po-
myślana jako możliwość zaprezentowania się 
w swoim regionie laureatów Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzu. Uczestnicy to: kapele, instrumen-
taliści, zespoły śpiewacze i soliści śpiewacy. 
Główną nagrodą jest statuetka „Złote Basy”. 
Powiślaki organizują: Gminny Ośrodek Kul-
tury w Maciejowicach i Muzeum Regionalne 
w Siedlcach. Konkurs odbywa się na scenie 
ustawionej na skwerze w centrum miejscowo-
ści. W czerwcu 2015 r. zorganizowano już jego 
XXII edycję.

Maciejowice – XXXII Międzynarodowe 
Sympozjum Kościuszkowskie 

Sympozjum organizowane jest przez Polską 
Fundację Kościuszkowską w rocznicę bitwy 
pod Maciejowicami. Jedna z sesji odbyła się  
w 2015 r. w Żelechowie, a referaty wygłosili: 

dr Leszek Marek Krześniak Czy musiało dojść 
do bitwy pod Maciejowicami, dr Jan Pytel Kim 
był naprawdę Tadeusz Kościuszko i dr Miro-
sław Matosek Insurekcja Kościuszkowska na 
ziemi garwolińskiej. Sesji towarzyszyła eks-
pozycja zabytków dotyczących historii okolic 
Żelechowa w XVIII w., z prywatnej kolekcji 
Jana Zduńczyka. 

Maciejowice – Rajd Kościuszkowski
Pierwszy Rajd Kościuszkowski odbył się  

z inicjatywy Włodzimierza Witczuka, później-
szego kustosza Muzeum Tadeusza Kościuszki. 
Rajdy były początkowo organizowane z myślą 
o młodzieży szkół dawnego woj. siedleckiego. 
Obecnie uczestniczą w nich uczniowie również 
szkół kościuszkowskich z całego kraju. Rajd 
odbywający się w terminie bliskim rocznicy 
bitwy maciejowickiej wiedzie historycznymi 
szlakami wojsk walczących 10 X 1794 r. Gru-
py młodzieży wychodzą z Paprotni i Korytnicy, 
spotykają się w Podzamczu, gdzie odbywają 
się pokazy grup rekonstrukcyjnych. Następnie 
wszyscy udają się na mszę św. do kościoła para-
fialnego w Maciejowicach, po której odbywa się 
apel pamięci przy pomniku na Rynku.

Organizatorami rajdów są: Gminny Ośro-
dek Kultury w Maciejowicach, Muzeum Ta-
deusza Kościuszki, Fundacja Kościuszkowska  
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227	Maciejowice,	XXII	„Powiślaki”.	Na	scenie	
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Kościuszkowskiej,	dr	Marek	Leszek	Krześniak
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oraz Towarzystwo Miłośników Maciejowic. 
Pokazy musztry i strzelania grup rekonstruk-
cyjnych prowadzi Piotr Zalewski, natomiast 
Andrzej Nakonieczny wprowadził do progra-
mu zawody sportowe.

W 2015 r. odbył się już XXXI Rajd Kościusz-
kowski pieszy. Tego samego roku Towarzy-
stwo Miłośników Maciejowic i Fundacja Ko-
ściuszkowska wprowadziły nową formę po-
znawania historii miejsc związanych z bitwą 
maciejowicką, jaką jest rajd rowerowy.

Borowie – W Dawnej Izbie
Mieszkańcy gminy Borowie wyróżniają się 

aktywnością kulturalną, a władze samorządo-
we wykazują szczególną troskę o kulturę ludo-
wą i udzielają działającym na terenie gminy 
zespołom dużego wsparcia, m.in. zapewniły 
fundusze na wykonanie strojów zgodnych  
z tradycją regionalną dla wszystkich zespołów 
ludowych w gminie. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu od-
była się 28 listopada 2015 r. prezentacja teatrów 
obrzędowych i gawędziarzy „W dawnej izbie”. 
Współorganizatorem było Muzeum Regionalne 
w Siedlcach. Tematem widowisk i gawęd było 
święto Matki Boskiej Zielnej. Na scenie wy-
stąpiły zespoły: Wici z Trzcińca, Wolenianki  
z Woli Serockiej, Młynarzanki z Młynek, Chro-
minianki z Chromina i Iwowianki z Iwowego. 
Tego dnia dwa zespoły ludowe z gminy Borowie 
– Iwowianki i Lalinianki (z Lalin) – zostały uho-
norowane medalami „Pro Mazovia”.

Pomysłodawczynią prezentacji jest etno-
graf Wanda Księżopolska. Władze gminy za-
pewniają, że spotkanie to było początkiem 
cyklicznych uroczystości organizowanych  
w następnych latach.

Garwolin – Międzynarodowe Dni Muzyki 
Chóralnej 

W Garwolinie organizowane są Międzyna-
rodowe Dni Muzyki Chóralnej, będące naj-
ważniejszym wydarzeniem tego typu w woj. 
mazowieckim i jednym z większych w Pol-
sce. W 2015 r. miała miejsce VI edycja festi-
walu. Przez cztery dni odbywały się koncerty  
i warsztaty w Garwolinie i sąsiednich miejsco-
wościach. Na początku prowadzono dwudnio-
we warsztaty gospel dla młodzieży wspólnie  
z Lubelskim Stowarzyszeniem Gospel. Ich 
efektem był wspólny koncert, który odbył się 
16 X 2015 r. w sali widowiskowej Centrum 
Sportu i Kultury w Garwolinie. Następnego 
dnia wystąpił męski chór Mdzlevari z Gruzji. 
Natomiast w niedzielę 19 października kon-
certowały chóry z Józefowa, Siedlec i Pozna-
nia w kościołach parafialnych w Garwolinie, 
Miętnem i Górznie. Zwieńczeniem finałowym  
VI Międzynarodowych Dni Muzyki Chóralnej 
była gala w garwolińskiej kolegiacie, podczas 
której wszystkie zaproszone chóry – zgodnie  
z tradycją – wspólnie wykonały Alleluja z ora-
torium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla.

Organizatorami wydarzenia są: Mazowiecki 
Instytut Kultury w Warszawie oraz Centrum 
Sportu i Kultury, Szkoła Muzyczna I Stopnia 
i parafia pw. Przemienia Pańskiego w Garwo-
linie.

Łaskarzew – Międzynarodowy Festiwal 
Akordeonistów

Cykliczne wydarzenie muzyczne, skupia-
jące wirtuozów akordeonu, reprezentujących 
różnorodne style muzyczne, zorganizowane 
zostało w 2015 r. po raz dziewiąty. W festiwalu 
biorą udział muzycy indywidualni oraz zespo-
ły z Polski oraz krajów sąsiednich. Podczas dni 
festiwalu prezentowane są również lokalne ze-
społy, znani artyści estrady oraz artyści sztuki 
cyrkowej. Pokazom towarzyszą stoiska z przy-
smakami regionalnymi. 
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Do zwiedzania i wypoczynku zachęcają nie 
tylko miejsca opisane w poprzednich roz-

działach. W większych miejscowościach po-
wiatu i w miejscach atrakcyjnych turystycznie 
rozmieszczono tablice informacyjne. Na nich 
przedstawiono opisy szlaków turystycznych 
powiatu garwolińskiego (tzw. Garwoszlaków), 
oznakowanych w terenie. Są to szlaki rowero-
we, piesze i jeden kajakowy. 

Najchętniej wypoczywamy nad wodą lub 
w niedalekiej od niej odległości. W powie-
cie garwolińskim jest bardzo dużo miejsc do 
wędkowania, kąpieli i spacerów, np. zalewy 
w Garwolinie i Godziszu czy jeziora w Obli-
nie i Podzamczu. Warto też – z zachowaniem 
ostrożności – indywidualnie poszukać urok- 
liwych miejsc, zwłaszcza nad Wisłą. Godny 

polecenia jest na przykład spacer wałem prze-
ciwpowodziowym od Antoniówki Świerżow-
skiej do Tyrzyna. Po jednej stronie rozciąga 
się typowa równina ze starorzeczami, sadzaw-
kami okolonymi malowniczymi wierzbami, 
zabudowaniami kilku miejscowości, a także 
łąkami, na których wiosną kwitną dywany 
żółtych mniszków oraz pasą się konie i krowy. 
Po drugiej stronie można podziwiać królową 
polskich rzek. W pierwszej miejscowości jest 
przeprawa promowa, a po drugiej stronie Wi-
sły doskonale widoczna elektrownia Kozie-
nice. W Przewozie warto zwrócić uwagę na 
pomnik, będący dokumentem budowy wału, 
w Kobylnicy – na trójboczną neogotycką ka-
pliczkę na cmentarzu z I wojny światowej,  
w Wargocinie – na kościół i kapliczkę przy 
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nim, we Wróblach – na kapliczki i drewnianą 
zabudowę wsi, zaś w Tyrzynie – na trójkątną 
kapliczkę przy rozstaju dróg. 

Podstawowe dane o szlakach turystycznych, 
a także opisy ciekawszych atrakcji powiatu 
i informacje o źródłach ich wykazów, poda-
ne są na stronie: www.garwolin.org/wp-con-
tent/uploads/2013/01/2012-publikacja_roz-
dzial_3.pdf.

Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina
08-470 Wilga, ul. Stawowa 9
tel./fax 25 685 35 92, tel. 512 464 846
www.wodnakraina.com.pl

Do parku o pow. 150 ha można dojechać  
z drogi 801, kierując się w pierwszą ulicę  
w lewo, za sosnowym lasem o parkowym cha-
rakterze. Goście mają do dyspozycji: plażę  
o dł. 1 km, strzeżone kąpielisko dla dzieci  
i dorosłych, zjeżdżalnie wodne, akwen sportów 
wodnych, park linowy, tor quadowy, minizoo, 
trzypoziomowy plac zabaw, eurobangee, łowi-
sko, tawernę, grill, wędzarnię i bar na plaży.

Zagroda Dzikich Zwierząt w Cyganówce
08-470 Wilga, Cyganówka 49
tel. 608 447 743
e-mail: krzysztof.musinski@warszawa.lasy.gov.pl

Znajduje się przy drodze krajowej nr 76 
Garwolin–Wilga. Zwierzęta można obejrzeć 
nieodpłatnie przez ogrodzenie. Natomiast 
na zajęcia edukacyjne należy umówić się  
z leśniczym Krzysztofem Musińskim, twórcą 
tego minizoo. Hoduje się tutaj: dziki, jelenie, 
daniele, świnki wietnamskie, kozy, koniki bił-

gorajskie i osły. Hodowla rozpoczęła się od jed-
nego dzika, przyniesionego przez myśliwych, 
a następnie rozrosła się jako prywatne przed-
sięwzięcie edukacyjne. Obok znajdują się: 
parking dla samochodów, plac zabaw dla dzie-
ci, wiata edukacyjna i tablice informacyjne  
o tematyce przyrodniczej, a także kapliczka 
św. Huberta i dąb im. gen. Józefa Dwernickie-
go, o średnicy pnia 600 cm.

Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji
08-455 Trojanów, Mościska 9
tel. 22 812 57 18, 503 989 393 (weekendy)
e-mail: info@farmailuzji.pl
www.farmailuzji.pl

Najłatwiej tu dojechać, skręcając w Pawło-
wicach z drogi 801 na północny wschód i dalej 
drogą przez wsie Paprotnia i Mościska. Park 
znajduje się po prawej stronie za lasem. Iluzja 
w tym miejscu miesza się z rzeczywistością. 
Na ponad 4 ha przygotowano atrakcje dla dzie-
ci i dorosłych. Park czynny cały rok – zimą jako 
Farma Św. Mikołaja. Najchętniej odwiedzana 



jest Chata Tajemnic. Poza tym warto polecić 
m.in. Wiklinowy Labirynt, Tunel Zapomnie-
nia, Niemożliwy Trójkąt, Ściankę Wspinacz-
kową, Labirynt Luster, Meble Olbrzyma oraz 
Muzeum Iluzji. 

Stajnia Wilga i Willa Wilga
Cyganówka 53 i 53A, 08-470 Wilga
tel. 601 699 292, 607 399 455
e-mail: poczta@willawilga.pl
www.stajniawilga.pl 

Położona w Cyganówce Stajnia Wilga ofe-
ruje jazdy konne, pensjonat dla koni, a przede 
wszystkim obozy i kolonie jeździeckie dla 
dzieci. Goście pragnący zatrzymać się na dłu-
żej mogą przenocować w Willi Wilga.

Agroturystyka i baza noclegowa
Agrocamping Tartak
08-455 Trojanów, Jabłonowiec 1 
tel. 604 302 528, 22 664 45 06
e-mail: info@agrotartak.pl
www.agrotartak.pl 

Stanica Hufca ZHP Garwolin w Polewiczu
08-470 Wilga
www.garwolin.zhp.pl

O innych gospodarstwach agroturystycz-
nych („Dwór Zygmunty” jest opisany w pod-
rozdziale Muzea i kolekcje) i bazie noclegowej 
można zasięgnąć informacji pod podanymi 
niżej adresami. Poza tym warto szukać sa-
modzielnie w internecie i na mapach Google 
w celu uaktualnienia danych, które mogły się 
zmienić po wydrukowaniu przewodnika.

www.garwolin-starostwo.pl
 
www.garwolinski.lento.pl
 
Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie 

Agroturystyczne
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 1
tel. 506 257 260
e-mail: ostromeczyn@o2.pl
www.maz_podl.agroturystyka.pl 

Współczesnemu turyście nie wystarczają 
tradycyjne szlaki, na których może po-

znać zabytki architektury czy uroki przyrody. 
Coraz częściej dla potencjalnych gości wy-
myśla się trasy dotyczące twórców literatury, 
malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, historii religii 
i obyczaju. Modna jest również enoturystyka 
(turystyka winna). Powiat garwoliński okazu-
je się niezwykle ciekawy dla miłośników pol-
skiego kina. 

W nieistniejącym już wiatraku typu koźlak 
z 1912 r. w Chęcinach (gm. Górzno), zreali-
zowano piąty odcinek pierwszego polskiego 
serialu telewizyjnego. Nakręcili go w 1964 r. 
Hieronim Przybył i Jerzy Ziarnik, według 
scenariusza własnego oraz Stanisława Barei 
i Janusza Jaxy. Tematem odcinka był nawie-
dzony wiatrak stojący w pobliżu kopalni soli. 
Bohaterowie starali się odkryć jego tajemnicę. 

Odtwórcami głównych ról byli: Janina Traczy-
kówna i Jan Kobuszewski. Serial wyemitowa-
no od tytułem: Barbara i Jan.

Najbardziej filmowymi miejscowościami 
powiatu są: Parysów, Mariańskie Porzecze  
i Głosków. Pierwsza z miejscowości „zade-
biutowała” w komedii romantycznej z 1997 r. 
Kochaj i rób co chcesz w reżyserii Rober-
ta Glińskiego. Film opowiada o absolwencie 
konserwatorium w klasie organów Sławku 
Wiśniku (Rafał Olbrychski), który nie dostał 
stypendium w Niemczech i wrócił do rodzin-
nego miasta. Otrzymuje pracę organisty, a na-
stępnie wyjeżdża, by grać muzykę disco polo.  
W 1999 r. film otrzymał trzy prestiżowe nagrody.

Na podstawie powieści Stanisława Rembe-
ka Wyrok na Franciszka Kłosa, wydanej po 
raz pierwszy w 1947 r., powstał film o tym 
samym tytule. Pierwowzór uznano za jeden 
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z pierwszych utworów polskiej literatury po-
wojennej poświęconych problemowi zdrady  
i kolaboracji. Główna postać została uznana za 
pierwszego antybohatera w polskiej literaturze 
powojennej. Scenariusz do filmu napisali: re-
żyser Andrzej Wajda i Zygmunt Malanowicz. 
Zdjęcia do tego filmu powstały oczywiście w… 
Parysowie. Premiera odbyła się 24 września 
2000 r.

 Miejscowe ulice z pożydowskimi budynka-
mi zafascynowały także producentów filmu 
Pokłosie. Przez sześć dni zdjęciowych w lipcu 
2011 r. ekipa kręciła ujęcia w Rynku, przed sta-
rą remizą przy ul. Kościuszki i przed biblioteką 
(dawną synagogą) przy ul. Borowskiej. Dzieło 
reżyserował Władysław Pasikowski, a premie-
ra odbyła się 9 listopada 2012 r. W Parysowie 
stworzono też ujęcia do kilku odcinków seria-
lu telewizyjnego Plebania.

Natomiast do Mariańskiego Porzecza fil-
mowcy przyjeżdżali głównie dla zabytkowego 
drewnianego kościoła, który stanowił poszu-
kiwane tło akcji. 23 listopada 1997 r. odbyła 
się premiera fabularnego serialu telewizyjnego 
Boża podszewka. Na podstawie debiutu po-
wieściowego o tym tytule, autorstwa Teresy 
Lubkiewicz-Urbanowicz, scenariusz przygoto-
wała i reżyserowała dzieło Izabella Cywińska.

Także Andrzej Wajda pracował w tej miej-
scowości. Od 5 lutego do 28 marca 2002 r. 
trwały zdjęcia do filmu kostiumowego nakrę-
conego na podstawie Zemsty Aleksandra Fre-
dry. Kręcono tutaj sceny z Klarą (Agata Buzek) 
i Wacławem (Rafał Królikowski). Premiera fil-
mu odbyła się 18 maja 2003 r. 

Później, bo w 2006 r., kręcono tu ujęcia do 
polsko-niemieckiego filmu kryminalnego Na-
dzieja. Jego reżyserem był Stanisław Mucha,  
a premiera odbyła się 28 marca 2008 r. Głów-
ny bohater filmu, Franciszek Ratay (Rafał Fu-
dalej), nagrał amatorską kamerą kradzież ob-
razu z kościoła. Później szantażował złodzieja 
– właściciela galerii – by ten zwrócił zrabowane 
dzieło.

Głosków znany jest przede wszystkim z fil-
mów dokumentalnych i jednego fabularnego 
o Marku Kotańskim, Monarze i prowadzo-
nej tu terapii. Marek Kotański wraz z grupą 
współpracowników wyprowadził 15 paździer-

nika 1978 r. część pacjentów szpitala psychia-
trycznego w Garwolinie. Założył w Głoskowie 
Ośrodek Matkę. Tutaj powstały zręby metody 
powielanej w innych ośrodkach. Jej podstawą 
jest dostosowywanie się do potrzeb osób pod-
dawanych terapii. W 1982 r. na bazie ośrodka 
w Głoskowie powstało stowarzyszenie Monar. 

W 1985 r., z premierą 15 listopada, powstał 
film psychologiczny ...jestem przeciw, w re-
żyserii Andrzeja Trzos-Rastawieckiego. Głów-
ne role grali w nim: Rafał Wieczyński i Daniel 
Olbrychski (odtwórca roli Grzegorza  – postaci 
wzorowanej na Marku Kotańskim). Zrealizo-
wano też dwa filmy dokumentalne o twórcy 
Monaru: w 1987 r. Człowiek, który nie chce 
przegrać, w reżyserii Barbary Paciorkowskiej, 
i w 2002 r. Markowi Kotańskiemu, w reżyse-
rii Mirosława Dembińskiego.

W innych filmach dokumentalnych mo-
żemy doszukać się echa II wojny światowej. 
Przykładem może być film Jesteśmy tu, wy-
reżyserowany przez Kanadyjkę o polskich ko-
rzeniach, Francine Zuckerman. Pokaz przed-
premierowy tego filmu odbył się 12 listopada 
2013 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN w Warszawie. Dokument przedstawia 
losy pięciorga Żydów i ich rodzin mieszkają-
cych w Polsce. Bohaterami są: Irena Likier-
man, Larysa Merunowicz, Ania Ciszewska, 
Lesław Piszewski oraz – szczególnie nas inte-
resujący – Abram Henryk Prajs (Froim Fishel).

Henryk Prajs urodził się w 1916 r. w Górze 
Kalwarii. W 1940 r. trafił z całą rodziną do 
getta w rodzinnej miejscowości. Dzięki na-
mowom matki uciekł stamtąd w końcu lutego 
1941 r., dzień przed wysiedleniem Żydów do 
getta warszawskiego.

Ukrywając się, rozpoczął „życie obok śmier-
ci”. Znalazł schronienie m.in. w 1942 r.  
w rodzinie Katarzyny i Jana Pokorskich w Pod-
wierzbiu (gm. Maciejowice). Przeżył w ich go-
spodarstwie prawie dwa lata. Aby nie być dla 
nich ciężarem, wykonywał usługi krawieckie 
dla mieszkańców wsi i okolicy. Katarzyna Po-
korska namawiała sąsiadów i znajomych, by 
u niego szyli na miarę. Zapłatą była żywność. 
Stworzono mu taką atmosferę, że czuł się jak 
w rodzinie. Tak też się tłumaczył podczas re-
wizji Niemców. Katarzynę Pokorską zaczął 
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nazywać swoją drugą matką od chwili, gdy 
mając przystawiony pistolet do skroni, go nie 
zdradziła. 

Po tym incydencie ukrywał się u Janeczków 
w innej wsi, po czym wrócił do Podwierzbia i 
przebywał u rodziny Wdowiaków. Wspierały 
go także rodziny: Pyzów, Polaków i Marcinia-
ków. Przeżycie ułatwiło mu wyrobienie okupa-
cyjnych dokumentów na podstawie fikcyjnej 
metryki urodzenia, wystawionej przez księdza 
z parafii Osieck, na nazwisko Feliks Żołądek.

Po wojnie Henryk Prajs zamówił mszę 
dziękczynną w parafii w Samogoszczy w in-
tencji mieszkańców Podwierzbia, jako wyraz 
swej wdzięczności. Irytuje go mówienie przez 
niektóre środowiska żydowskie o przedwojen-
nym antysemityzmie w Polsce i obarczanie 
Polaków winą za masowe uśmiercanie Żydów 
w czasie wojny.

Nie przeżyłbym i ja okupacji niemieckiej ani 
tysiące moich rodaków. A przecież śmierć gro-
ziła nie tylko tym, którzy nas ukrywali, ale też 
ich rodzinom! Więc trzeba było wyjątkowego 
poświęcenia z ich strony, by ratować obcego 
im człowieka. Szczególnie wdzięczny jestem 
chłopom, bo wiem, że ukrywali i innych. 

Do dziś jestem ogromnie wdzięczny miesz-
kańcom wsi Rozniszew, Podwierzbie, Ostrów  
i wielu innych wiosek, że mnie nie wydali. Prze-
cież tam wszyscy wiedzieli, że się ukrywam.  
W samo ukrywanie mnie było zaangażowa-
nych kilkadziesiąt osób. A kilkaset wiedziało  
o mnie. Do dziś zachowuję wielką wdzięcz-
ność za to zbiorowe bohaterstwo i gdzie tylko 
mogę, mówię o tym. I jeszcze o tym, że ko-
cham Polskę i czuję się polskim patriotą. 

Ostatnim znanym filmem na temat pow. 
garwolińskiego jest dokument wyemitowany 
3 marca 2015 r. w TVP Historia. Jak każdy  
z odcinków cyklu programów Było, nie minę-
ło dostępny jest w internecie. Tematem tego 
odcinka są poszukiwania prowadzone przez 
ekipę programu z red. Adamem Sikorskim  

w kościele parafialnym pw. Narodzenia 
NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie. 
Poszukiwano w tej świątyni grobu ks. Grze-
gorza Piramowicza, opisanego w rozdziale 
Ciekawe postaci związane z powiatem gar-
wolińskim.

Ale to nie wszystko. W filmie komediowym 
z 1991 r. Rozmowy kontrolowane, w reży-
serii Sylwestra Chęcińskiego, uważny widz 
znajdzie motyw garwoliński. Otóż w scenie 
zatrzymania przez patrol wojska grupy, w któ-
rej jest przebrany za kobietę Ryszard Ochódz-
ki (Stanisław Tym), Kokoszka (Bożena Dykiel) 
mówi, że wszyscy idą do Sobolewa. W Polsce 
są trzy miejscowości o tej nazwie. Z fabuły fil-
mu wynika, że w grę wchodzi tylko Sobolew  
z pow. garwolińskiego.

Motyw garwoliński odnajdziemy w popular-
nym serialu telewizyjnym Polskie drogi, które-
go premiera odbyła się 16 października 1977 r.  
Scenariusz napisał Jerzy Janicki (z wyjątkiem 
pierwszego odcinka), a reżyserował Janusz 
Morgenstern. W 10. odcinku pt. Himmlerland 
kpr. Leon Kuraś (Kazimierz Kaczor) wykupił 
dzieci Zamojszczyzny z wagonu stojącego na 
torach w pobliżu stacji. Uratował je w ten spo-
sób od zamarznięcia. Fabułę oparto na fakcie 
wspomnianym w podrozdziale Życzyn. 

Inne dzieła filmowe wiąże z powiatem oso-
ba twórcy. Urodzony w 1929 r. w Parysowie 
Ryszard Jan Frelek znany jest nie tylko jako 
działacz polityczny (poseł VII kadencji Sej-
mu PRL 1976–1980), lecz także jako pisarz 
i scenarzysta. Był też jednym z pierwszych 
publicystów piszących o najnowszej historii 
Polski, autorem scenariuszy do filmów: Al-
bum polski, Dzień Wisły, Kwestia wyboru, 
Jesienią o szczęściu, Zakole, Rzeczpospolitej 
dni pierwsze, twórcą spektakli telewizyjnych: 
Poczdam, Sprawa polska 1944, Przed burzą, 
Wczesny lot żurawi, Jałta 1945, Śmierć Ada-
ma Zawiszy oraz konsultantem filmu i serialu 
Polonia Restituta. 
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Odrębności kulinarne regionów najłatwiej 
rozpoznać po potrawach przygotowywanych 
na główne święta, czyli Boże Narodzenie  
i Wielkanoc. Dania te oparte były na produk-
tach pozyskiwanych z upraw w gospodarstwie, 
z dodatkiem niezbędnych i popularnych przy-
praw: soli, pieprzu, ziela angielskiego i liścia 
laurowego. W kuchni i na stole z okazji pierw-
szego z wymienionych świąt znaczące miejsce 
zajmowały ryby poławiane w Wiśle.

Według badań etnograf Wandy Księżopol-
skiej w okresie Wielkiego Postu w okolicach 
Garwolina przygotowywano m.in. buracoki. 
Były to placki z tartych buraków cukrowych 
z mąką. Jeśli brakowało oleju, jadło się placki 
kartoflane smażone na smalcu. W tym samym 
rejonie spotykało się również borsc z kwaszo-
nej kapusty z mlekiem lub popłoniki – placki 
z ciasta chlebowego żytniej mąki, pieczone na 
trzonie w piecu chlebowym (przed włożeniem 
chleba). Z okolic Garwolina znana jest także 
okrasa, zwana też sytą lub sytochą. Była to 
mąka żytnia wrzucana do gotującej się wody. 
Natomiast do popijania kartofli gotowano 
wodę z dodatkiem pieprzu, soli, listka lauro-
wego i ziela angielskiego. Ten napój nazywano 
rosołem z suchej miotły.

Z okolic Chromina znane są kluski rżnięte, 
przygotowywane z żytniej mąki. Natomiast  
w rejonie wsi Wróble i Wargocin popularne były 
inne potrawy, o nazwach wymawianych miej-
scową gwarą. Lubiano spożywać rypochę (ina-
czej kasa narypano). Była to kasza jaglana, gęsta, 
zbrylona, podawana dzieciom do ręki. Jedzo-
no też poliwkę (zacierki na mleku do kartofli), 
grusconkę i śliwionaka z natrzęsionymi karto-
flami. Natomiast kluski z tartych kartofli (łyżką 
kładzione) zwane są tutaj mocka lub łyżkowiaki. 

W powiecie garwolińskim spotykało się 
także macę, czyli placki pieczone na blasze 
kuchennej. Do ich przygotowania używano 
pośledniej pszennej mąki (drugiego gatunku).

Głównym daniem śniadania wielkanocnego 
jest do tej pory barszcz, z drobnymi odmiana-
mi w różnych miejscowościach. Niżej podaję 
przepis mojej teściowej. 

Barszcz wielkanocny
Składniki Buraki czerwone (w zależności 

od potrzeb i wielkości rodziny), łyżka cukru, 
łyżka octu, 3–4 pieczone żeberka, kawałek wę-
dzonej kiełbasy, 2–3 łyżki śmietany, kawałki 
pieczonego schabu, jajka, woda, przyprawy: 
wiórki chrzanu, sól, pieprz, cukier. 

Sposób przyrządzania Buraki średniej wiel-
kości (duże kroimy) wkładamy do pięciolitro-
wego słoja, do 3/4 wysokości. Zalewamy ciepłą 
wodą, tak aby od góry zostało 3–4 cm na wy-
twarzającą się podczas fermentacji pianę. Do 
zakwasu dodajemy po łyżce cukru oraz octu 
i odstawiamy słój w ciepłe miejsce, np. przy 
kaloryferze – tak, by stale był podgrzewany. 
Dawniej gospodynie stawiały słoje lub garn-
ki na piecach kaflowych czy fajerkach kuchni  
z paleniskiem. Uważano, by naczynie nie pę-
kło od zbyt wysokiej temperatury.

Barszcz sfermentuje 3–4 dni. Będzie o tym 
świadczyć piana na wierzchu słoika i cha-
rakterystyczny zapach w pomieszczeniu. Po 
opadnięciu piany słoik wynosimy w chłodne  
i ciemne miejsce. Lekko przykrywamy go tale-
rzykiem lub zakrętką. 

Aby przygotować zupę, zalewamy wodą  
3–4 pieczone żeberka z kawałkiem wędzonej 
kiełbasy i zagotowujemy. Dodajemy zakwas 
buraczany w proporcjach: 2 litry wywaru na 
jedną szklankę zakwasu (do osiągnięcia prefe-
rowanego smaku). Zagotowujemy, dodajemy 
2–3 łyżki śmietany i ponownie szybko zago-
towujemy. Doprawiamy do smaku solą, pie-
przem i cukrem. Barszcz podajemy w talerzu  
z kawałkami pieczonego schabu, wędzonej 
kiełbasy, gotowanych jajek na twardo i wiórka-
mi chrzanu. 

Zazwyczaj kwaszenie barszczu zaczynano 
w Niedzielę Palmową, aby jego idealny smak 
uzyskać w Niedzielę Wielkanocną. Zakwas 
buraczany można zlać do słoika z zakrętką i 
przechowywać w lodówce do trzech tygodni. 
Pozostałe w dużym słoiku buraki można jesz-
cze raz zalać ciepłą wodą, aby po 2–3 dniach 
uzyskać drugą porcję zakwasu o mniejszym 
stężeniu.

Potrawy regionalne   
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Nalewka karmelowa babci
Składniki 1/2 szklanki cukru, szklanka 

słodkiej tłustej śmietany, łyżka masła, 3–4 
łyżki spirytusu.

Sposób przyrządzania Na suchej patelni 
należy skarmelizować cukier. Podczas jego to-
pienia dodajemy stopniowo, cały czas miesza-
jąc, śmietanę i masło. Kiedy całość się zagotu-
je, dolewamy spirytus. 

Nalewkę pije się gorącą. Jej moc reguluje się 
w zależności od potrzeby i upodobań. Napój 
był przygotowywany przez babcię mojej żony 
i podawany wnuczkom jako środek rozgrze-
wający i napotny w początkach przeziębienia.  
W smaku przypomina cukierki toffi. 

Sosnówka
Składniki Niedojrzałe (zielone, jeszcze mięk-

kie, zbierane w rękawiczkach na przełomie maja 
i czerwca) szyszki sosny w dowolnej ilości, cu-
kier w indywidualnych proporcjach, wódka czy-
sta. Do przygotowania nalewki wykorzystujemy 
szyszki, bowiem zrywanie młodych pędów, jak 
to czynią niektórzy, uszkadza drzewka.

Sposób przyrządzania Umyte szyszki 
wrzucamy do słoja i zasypujemy cukrem. Nie 
powinno się ich kroić, gdyż wchłoną część al-
koholu już nie do odzyskania. Po 2–3 dniach 
całość zalewamy czystą wódką, aby całkowicie 
pokryła szyszki. Odstawiamy na 4–5 miesięcy 
i co pewien czas słojem potrząsamy. Następ-
nie zlewamy płyn do butelek, a po wytrące-
niu się osadu przelewamy do innych butelek. 
Najlepiej wytrącać osad w naczyniach o małej 
średnicy. Odzyskamy w ten sposób więcej pły-
nu, którego nie będzie trzeba filtrować przez 
papierowy filtr do kawy. 

Sosnówka jest bardzo esencjonalna, ma 
zapach i kolor zbliżony do malinówki. Może-
my więc ją mieszać z czystym alkoholem do  
osiągnięcia smaku i mocy według indywidual-
nych upodobań.

Deser autora
Lubię szarlotkę z dodatkami, jakich jeszcze 

nie spotkałem w miejscach, w których takie 
ciastko można zamówić. Na porcję szarlot-
ki kładę grubszy plaster białego sera i całość 
polewam miodem. Najlepszy jest półpłynny, 
gryczany – taki najlepiej smakuje, jest lekko 
gorzkawy, nie za słodki. Tak podana szarlotka 
jest najlepsza, pod warunkiem że jest upieczo-
na przez moją żonę – pochodzącą z pow. gar-
wolińskiego.

231	Sosnówka	z	szyszek	zerwanych	w	Pogorzelcu

232	Deser	na	bazie	szarlotki

231 232
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Welcome to Garwolin County

We invite our Readers to visit the Coun-
ty of Garwolin, the part of Mazovian 

Voivodeship - one of the largest in Poland. 
Garwolin County is situated in its south-east 
section with the Vistula river as its eastern 
border. The easiest way to get there from War-
saw is by following southbound the national 
road no. 17 or the voivodeship road no. 801.

The scenery of the area is not much differ-
entiated, consisting mainly of flat Mazovian 
plains. However, the Vistula valley provides 
here noticeable enrichment of natural envi-
ronment. While travelling around the County 
one meets two characteristic landscape fea-
tures: numerous picturesque ponds and pools, 
as also old trees – most often oaks – of the 
natural monuments’ sizes. Lush nature of the 
region, friendly for its inhabitants, confirmes 
the healthy condition of its environment. Such 
state of natural resources, as well as the pres-
ence of interesting historical objects justify vis-
iting Garwolin County with intention of taking 
rest, revitalizing one’s strengths and formulat-
ing plans for future in pleasant entourage.

The former land-owners’ residences provide 
examples of particularly strong connection 
with nature. Manor-houses and palaces used to 
be surrounded by parks and water bodies. The 
past existance of such objects is often evidenced 
only by the remnants of manor parks. The land 
estates of Garwolin County were owned by per-
sons well known in the country and meritori-
ous in the fields of culture and economy.

As regards Polish history, Garwolin County 
is associated with the most popular national 
hero Tadeusz Kościuszko and with the battle 
of Maciejowice of 10th October 1794 – an oc-
curence of major importance in our history.

The historical past of particular localities 
the Reader will find described in the chap-
ter „Subjective Guide to Garwolin County” 
(„Przewodnik subiektywny po powiecie gar-
wolińskim”), being a kind of tourists’ itiner-
ary. Following the places included there one 
can easily plan the sight-seeing routes offer-
ing objects of interest worthy of visits. Many 
of them may also be places of longer stays for 
recreation and respite purposes.

County’s attractions comprise not only 
typical objects found in other regions but 
also many well preserved historical industri-
al buildings including wooden constructions, 
such as the monumental 19th century glass 
works and wind-mills. Mindful Reader and 
tenacious tourist will find in this area many 
more attractions and will get to know them. At 
Wilga, Promnik and Okrzejka there are still to 
be discovered many traces of water-mills built 
on the rivers in the past.

The author of the book encourages to such 
individual exploratory travels and wishes all 
visitors a lot of fascination, emotional thrills 
and joy of discovering interesting places of 
beauty, replete with rich history.
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69.  Interior of the stable of the 1st platoon 
of 1st Regiment of Mounted Fusiliers. 

Postcard issued by the Collectors’ Club 
of Siedlce, no. 74
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Józef Piłsudski
88.  Monument commemorating Miron Biało-

szewski and his famous sense of humour
89.  War cemetery
90.  Façade of the manor-house
91.  Farming buildings of the former land estate
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97.  Storage reservoir on river Okrzejka
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picture of 2006 it looks better)
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149.  South-western elevation of the palace
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gun cal. 37 mm

179.  In front a howitzer, at the background an-
ti-aircraft gun cal. 85 mm

180.  Monument near Skurcza dedicated to 
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192.  Shrine dedicated to St. John Nepomu-

cene funded in the year of glass works 
establishment

193.  House of the glass works directors
194.  House of the glass works employees by 

Ogrodowa Street
195.  Façade of the parish church dedicated to 

St. Joseph
196.  Graves of Hordliczko family members at 

the parochial cemetery
197.  Palace in Trojanów
198.  One of the exhibits in the display of agri-

cultural equipment in the park
199.  Wicket of the parochial cemetery at 

Korytnica, farther down the graveyard 
obelisk dedicated to Ordęga family, 
former proprietors of Trojanów land 
estate

200.  Monument at Wanaty
201.  Foundation plate of the monument
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202.  Common grave with a monument dedi-
cated to 108 persons murdered at Wanaty. 
Parochial cemetery at Łaskarzew

203.  Public Elementary School in Dąbrowa 
dedicated to the Memory of Wanaty, situ-
ated at Wola Łaskarzewska

204.  South-eastern elevation of the parish 
church dedicated to the Assumption of 
Holy Virgin Mary

205.  Main entrance portal of the parish 
church

206.  Grave of the owners of Celejów land es-
tate in the form of earthen mound at the 
parochial cemetery

207.  View of the palace façade
208.  Façade of the parish church dedicated to 

the Annunciation of Holy Virgin Mary
209.  Town hall during reconstruction
210.  19th century shrine dedicated to St. John 

Nepomucene
211.  Wooden houses along Długa Street
212.  Matzevas at the kirchol
213.  Voluntary Fire Squad base
214.  Graveyard chapel of Ordęga family at the 

parochial cemetery
215.  Branch church dedicated to St. Stanislaus
216.  Building of the railway station Życzyn at 

Podebłocie
217.  Wola Życka, shrine of 1943
218.  Wola Życka, remnants of Stanisław Pac’s 

water mill
219.  Dębówka, parish church dedicated to  

St. Anthony at Życzyn

220.  Dębówka, entrance to the former man-
or-house of the Gillewicz family, owners 
of Życzyn estate

221.  Dębówka, manor of Wanda Herse and  
a monumental oak

222.  Dębówka, grave of Pac family
223.  Dębówka, shrine in the forest
224.  Representation of the School Museum 

of Vistulan Land (Polish: Szkolne Muze-
um Ziemi Nadwiślańskiej) at communal 
harvest festivity at Maciejowice, 31st 
August 2014

225.  Antoni and Marian Cichecki from vil-
lage Oblin-Grądki (commune Maciejo-
wice) during the festival in Kazimierz

226.  Vocal ensemble from Wola Korycka Gór-
na (commune Trojanów)

227.  Maciejowice, XXII „Powiślaki”. On stage 
are playing: Stanisław Ptasiński from 
Wielgolas (pedal harmonium) and Ro-
man Stępiński from Budy Wielgoleskie 
(drum)

228.  Żelechów. Addressing the audience: 
Marek Leszek Krześniak, Ph.D., Presi-
dent of the Polish Kościuszko Founda-
tion

229.  Borowie. Spectacle „Ziele” (lit. „Herb”) 
presented by the ensemble Wici from 
Trzciniec

230.  One of the tourist information tables
231.  Liquor sosnówka prepared with pine 

cones collected at Pogorzelec
232.  Dessert based on apple-pie
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Aleksandrów Łódzki 85
Annopol 66, 67
Antoniówka 35
Antoniówka Świerżowska 10, 14, 175, 181

Babice 46
Barcząca 146
Biała Podlaska 68
Białki 56
Białołęka 69
Białystok 49
Bielawy 89
Bielsk k. Płocka 72
Borowie 16, 49, 66, 73, 76–78, 164, 173, 180
Brześć 68, 147
Budy Krępskie 37
Bydgoszcz 50, 68

Cegłów 47
Chęciny 35, 183
Choiny 41, 44
Chotynia 28, 46, 52, 56, 59, 79, 95
Chromin 13, 15, 35, 36, 40, 136, 180, 186
Chruślanki Józefowskie 67
Ciechomin 53
Cyganki 70
Cyganówka 16, 33, 40, 52, 182, 183
Czersk 133
Czerwińsk 110

Damianów 46
Dąbrowa 24, 39, 40, 42, 43, 45, 52, 59, 109, 

153, 154
Dąbrówka 55, 152
Dębe 56
Dęblin 20, 21, 55, 66, 142, 170
Dębówka 51, 69, 165, 167, 168, 169, 171, 172
Dobrzanków 155 

Domaszew 19, 177
Domaszew Młyn 32
Dudka 46, 87

Filipówka 52, 53

Garwolin 16, 17, 18, 20, 21, 28, 31, 33, 34, 
47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 80–86, 
88, 95, 96, 98, 125, 128, 147, 167, 170, 
172, 173, 175, 180, 181, 184, 186

Głosków 13, 16, 31, 33, 39, 45, 55, 68, 87–88, 
183, 184 

Gocław 47, 49
Godzisz 16, 31, 181, 43, 51, 60, 89–92
Goniwilk 52, 59, 146
Gończyce 16, 39, 40, 49, 54, 57, 93–96, 176
Gosławice 70, 107, 123
Goździk 16, 18, 30
Goźlin Górny 117
Góra Kalwaria 72, 85, 184
Górki 48
Górzno 29, 31, 40, 52, 54, 74, 97–100, 173, 

180
Górzno-Kolonia 16, 98
Gózd 28, 29, 32, 46, 47
Gózdek 21
Grabina 13
Grabowce Dolne 170
Grabów 140
Grąd 31, 33
Grudziądz 68
Grunwald 157, 158

Holendry 155
Huta Garwolińska 16, 127
Huta Krzeszowska 68
Huta Miastkowska 104

Indeks geograficzny

Indeks geograficzny. Indeks nie uwzględnia państw, krain geograficznych, ziem historycz-
nych, rezerwatów przyrody, jednostek administracji państwowej (województwo, powiat,  
gmina) samorządowej, kościelnej, nazw z  zagranicy, szlaków komunikacyjnych, rzek i zbior-
ników wodnych:
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Iwowe 43, 44, 180
Izdebno 52
Izdebno-Kolonia 16, 29, 46

Jabłonowiec 183
Jabłonowo 51
Jagodne 18
Janów Podlaski 120
Janówka 70
Jarosław 71
Jaźwiny (gm. Borowie) 38, 39, 66, 78  
Józefów 67, 100, 180 
Jurewicze 71

Kacprówek 25, 26, 27, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 56
Kaleń 51, 89
Kalisz 160
Kalonka 135
Kamionka 16, 33, 46, 104
Karczew 18
Katowice 49 
Kawęczyn 177, 178
Kazimierz Dolny 177, 178, 179 
Kębłów 52
Kępa Podwierzbiańska 48
Kłoczew 52, 53
Kobyla Wola 54, 100
Kobylnica 14, 44, 112, 181
Kochów 7, 13, 16, 34, 35, 70, 89, 101–102, 

110, 111, 112, 177, 178
Kołbiel 177 
Końskowola 71
Korytnica 16, 51, 55, 72, 103–106, 151, 179
Kotłówka 59
Kownacica 40, 42, 44, 45, 46
Kozienice 10, 72, 181
Kraków 50, 69, 71, 72, 89, 174
Kraśnik 66
Kruszyna 10, 17
Krzesk Majątek 151
Krzywda 56
Ksawerynów 56
Księżomierz 67
Kurów 71, 185
Kuźmy 102

Laliny 29, 35, 39, 43, 44, 46, 180
Latowicz 18
Leokadia 61

Leszczyny 18, 33, 68
Lewików 31, 32, 46, 57, 153
Lipniki 46
Lipówki 135
Lublin 19, 47, 147, 170

Łaskarzew 17, 19, 20, 27, 28, 29, 32, 35, 46, 
52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 74, 
107–109, 111, 112, 140, 152, 154, 173, 180

Łąki 45, 49
Łętów 33
Łomnica 12, 21
Łódź 49, 61, 147
Łucznica 16, 29, 30, 54
Łuków 52, 53, 69

Maciejowice 12, 13, 20, 34, 38, 40, 41, 46, 
51, 74, 89, 101, 102, 110–116, 129, 173, 
174, 175, 177, 179, 180

Magnuszew 140
Malamówka 12
Małkinia 67
Marianów 105
Mariańskie Porzecze 10, 117–120, 183, 184
Melanów 43, 4653, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 

66, 70, 71, 
Miastków Kościelny 16, 31, 33, 40, 57, 71, 

74, 104, 121–124, 173
Miastków Stary 33, 122, 124
Mierżączka 16, 177
Międzylesie 153
Międzyrzec Podlaski 71, 72
Miętne 16, 18, 31, 68, 83, 125–128, 175, 180
Milanówek 126
Mińsk Mazowiecki 68, 96, 112, 178
Mironice 89
Młynki 180
Modlin 96
Mogilno 169
Mokobody 46
Mokre 169
Molendy 56
Mościska 182
Mroków 177

Natalia 46
Natolin 54
Niecieplin 18
Niesadna 45 46
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Nowa Brzuza 76
Nowa Krępa 15, 44, 129–131
Nowa Wieś 16, 72
Nowodwór 170
Nowy Goniwilk 44
Nowy Helenów 41, 46
Nowy Kębłów 46

Oblin 39, 42, 89, 181
Oblin-Grądki 177, 178
Oborniki 169
Ojców 57
Okrzeja 51
Oleśnica 90
Oronne 15, 25, 43, 44, 51, 89, 91
Osieck 18, 20, 34, 57, 135
Ostrów 185
Ostrybór 44
Otwock 58, 170, 177
Oziemkówka 33, 39, 56

Paprotnia 58, 179
Parysów 20, 35, 36, 38, 39, 53, 55, 56, 57, 

59, 62, 74, 132–134, 174, 183, 184, 185
Pawłowice 58, 112
Piaseczno 72 
Piastów 48
Pilawa 17, 62, 68, 74, 135–137, 174
Pilczyn 28
Piotrówek 45
Piwonin 68
Podebłocie 16, 22, 23, 28, 45, 80, 165, 166
Podłęż 177
Podwierzbie 6, 59, 153, 184, 185
Podzamcze 11, 13, 16, 24, 25, 38, 40, 44, 51, 

54, 61, 62, 90, 91, 102, 110–116, 130, 176, 
179, 181

Pogorzelec 13, 38, 46, 131, 187
Polewicz 183
Polik 13, 46, 89
Poschła 45
Poznań 49, 180
Prostyń 113
Przewóz 10, 34, 101, 177, 181
Przyłęk 13, 25, 42, 43, 46, 56
Puławy 71, 115
Puznów 18, 68
Puznówka 39, 43, 49, 57

Racławice 50
Radwanków 18
Radzymin 85
Radzyń Podlaski 56
Reducin 35, 177
Reguty 36
Rębków 33, 52, 68
Rębków Borki 33
Rowy 32, 52
Rozniszew 185
Róża 54, 55, 56, 70
Ryczyska 52
Ryczywół 72
Ryki 21

Samogoszcz 39, 46, 53, 114, 185
Samoprządki 46 
Seroczyn 109
Siedlce 7, 19, 53, 56, 70, 88, 104,112, 

120,123, 128, 175, 178, 179, 180, 183
Siemiatycze 70
Sieniawa 71
Siennica 18
Skurcza 54, 138–140
Słup 43, 87
Słup Drugi 62
Sobienie-Jeziory 18, 62, 68
Sobolew 7, 20, 24, 35, 40, 42, 49, 59, 60, 62, 

75, 141–145, 151, 162, 174, 177, 185
Sokołów Podlaski 68, 69
Sokół 13, 15, 35, 36, 42, 43, 44, 145
Solec 66
Sopot 49
Sośninka 37
Stanin 70
Stara Brzuza 76
Stara Krępa 16, 44
Stare Podole 35
Starowola 12, 44, 45, 58, 62
Stary Helenów 38
Stary Miastków 33, 39
Stary Pilczyn 153
Stary Sącz 118
Stary Żabieniec 39
Stasin 10, 17, 22, 170
Stawy 66
Stefanów 48
Stężyca 19, 20, 50, 57, 112
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Stoczek 32, 33
Stoczek Łukowski 16, 53, 72
Stok Lacki 70
Strych 46 177, 178
Strzelno 169
Suchedniów 69
Sulbiny 16, 30, 32
Sycyna 70

Śliz zob. Kacprówek
Świecie 50
Świerże 72

Taluba 32
Tarnów 12, 24, 49
Tchórzew 72
Toczyska 52
Tomaszów Lubelski 67
Toruń 50, 82
Trąbki 16, 39, 44, 146–149
Treblinka 59, 60, 61, 62
Trojanowice 150
Trojanów 16, 32, 55, 75, 91, 150–151, 174
Trzcianka 23, 33, 34
Trzciniec 180
Tuchola 115
Tyrzyn 41, 44, 181, 182

Uchacze 34, 44, 48, 51
Unin 13, 18, 32, 49, 55, 59, 68, 88
Urzędów 67
Uścieniec 23, 24, 42, 56

Wadowice 49 
Wałowice 95
Wanaty 32, 109, 152-154
Wargocin 51, 68, 181, 186
Warka 72
Warszawa 30, 31, 34, 35, 36, 49, 51, 52, 55, 

61, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 96, 108, 129, 
133, 142, 147, 156, 157, 162, 168, 184

Wawer 69
Wicie 48

Wielgolas 46, 56
Wieluń 72
Wilchta 13, 39, 46, 87
Wilczyska 33, 159
Wilga 8, 13, 16, 49, 57, 59, 60, 75, 112, 140, 

155–156, 174, 182, 183
Wilkowyja 39
Wola Korycka Dolna 34, 35, 45, 103
Wola Korycka Górna 35, 103, 178
Wola Łaskarzewska 23, 31, 32, 33, 38, 45, 

46, 59, 154
Wola Okrzejska 32, 161
Wola Osińska 66, 67 
Wola Rębkowska 18, 68, 175
Wola Rowska 100
Wola Serocka 180
Wola Starogrodzka 43, 45, 49 
Wola Wodyńska 70
Wola Zadybska 160
Wola Życka 31, 58, 165, 166, 170, 172
Woskrzenice 70
Wrocław 49
Wróble 14, 39, 46, 51, 182, 183
Wygoda 142

Zadybie 52
Zakręty 44
Zakrzew 48
Zalesie 118, 119
Zamość 68, 81, 142
Zawady 68
Zwola 33, 52, 53
Zygmunty 44, 46, 59, 176

Żabianka 46, 56
Żabieniec 41, 44
Żebrak 18
Żelazna 55, 57
Żelechów 11, 16, 17, 20, 32, 33, 37, 39, 40, 

44, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 
69, 75, 147, 157–164, 170, 179

Życzyn 16, 28, 51, 106, 142, 165–172, 185
Żytomierz 71 



198 Tradycja Mazowsza

Attynencja (przyległość)
historyczna jednostka osadnicza, leżąca poza 
centrum własności, lecz będąca w obszarze jej 
władzy, np. przedmieście.

Awuls
dawna nazwa folwarku bez gruntu lub wło-
ścian, oderwanego od majątku ziemskiego, np. 
w wyniku działań wojennych.

Boniowanie
dekoracyjne opracowanie lica muru dla zaak-
centowania krawędzi prostokątnych kamieni.

Civitas et parochia
mieszkańcy, społeczność parafii.

Dendrofon
zestaw elementów z kilku gatunków drewna, 
pozwalający na wydobywanie z nich różnych 
dźwięków.

Donacja (majorat donacyjny)
dobra ziemskie nadane przez monarchę jako 
nagroda.

Dym
słowo używane dawniej w znaczeniu domu za-
mieszkanego przez rodzinę.

Folusz
zakład produkujący sukno w procesie folowa-
nia (oczyszczania z tłuszczów i kleju tkackiego 
oraz nadawania tkaninie puszystości i jej za-
gęszczanie – spilśniania).

Gater
pilarka ramowa (trak ramowy), zespół pił 
rozpiętych na ramie przecierających drewno  
z okrąglaka na tarcicę.

Gurt
łuk wzmacniający sklepienie kolebkowe, prze-
biegający między filarami.

Kanelowanie
pionowe żłobienie kolumny lub pilastra.

Krenelaż
strzelnice wieńczące mur w formie regular-
nych występów mających kształt prostokąt-
nych zębów.

Kolator
dawniej patron kościoła lub jego fundator.

Koła młyńskie
koło korzeczne (nasiębierne) obracało się pod 
wpływem ciężaru spadającej z góry wody; koło 
walne (podsiębierne) obracało się w kierunku 
przeciwnym do płynącej rzeki, pod wpływem 
siły jej nurtu. 

Lizena
pionowy i prosto ukształtowany występ muru, 
listwa.

Machikuły
występy w murach obronnych w postaci gan-
ków wysuniętych na wspornikach, umożli-
wiające rażenie wrogów z góry.

Majorat
dziedziczenie majątku przez najstarszego po-
tomka lub krewnego bez możliwości dzielenia 
przedmiotu dziedziczenia; także majątek tak 
dziedziczony.

Oficjalat
kościelny okręg sądowy, mniejsza jednostka 
administracyjna ułatwiająca niegdyś zarzą-
dzanie wielką obszarowo diecezją. 

Okulus (z łac. ‘oko’)
okrągły lub owalny otwór w ścianie bądź 
szczytowej części sklepienia, przepuszczający 
powietrze i światło do wnętrza budowli.

Słowniczek pojęć
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Pinakiel (iglica)
zwieńczenie szczytu wieży lub hełmu w kształ-
cie wydłużonego stożka bądź ostrosłupa.

Raskolnicy (staroobrzędowcy)
dosłownie: rozłamowcy, wyznanie powstałe  
w XVII w. wskutek rozłamu w rosyjskim Ko-
ściele prawosławnym.

Roki
w dawnej Polsce terminy, w których trzeba 
było stawić się do sądu; także posiedzenia 
sądu lub pozwy (wezwania sądowe). 

Ryzalit
występ w elewacji budynku prowadzony od 
fundamentów po dach.

Serliana (okno weneckie)
architektoniczny motyw w postaci zwieńczo-
nego łukiem otworu okiennego lub drzwiowe-
go oflankowanego mniejszymi prostokątnymi 
otworami.

Sgraffito (z wł. ‘wyskrobane’)
barwna kompozycja wytworzona w tynku po-
przez wydrapywanie warstw różnych kolorów.

Szarwark
przymusowe świadczenie nakładane na lud-
ność wiejską w postaci robót publicznych, 
głównie na rzecz budowy i utrzymania dróg, 
mostów i wałów przeciwpowodziowych.
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