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6 Tradycja Mazowsza

Od 2004 roku Mazowieckie Centrum Kultu- 
ry i Sztuki, obecnie Mazowiecki Instytut 

Kultury, publikuje kolejne tomy z serii Tradycja 
Mazowsza. Są to monograficzne opracowania 
prezentujące walory historyczne i etnograficz-
ne powiatów województwa mazowieckiego. Cel 
jest ambitny, a przy tym trudny – nie tylko ze 
względu na liczbę tomów, jakie chcemy wydać w 
całym cyklu, ale przede wszystkim ze względu 
na założenia merytoryczne.

Docelowo planujemy wydanie 38 tomów, od-
powiadających liczbie powiatów w wojewódz-
twie mazowieckim. Nie wykluczamy też publi-
kowania w ramach serii Tradycja Mazowsza 
dodatkowych tomów okazjonalnych lub te-
matycznych: nawiązujących do obchodzonych 
rocznic, przypominających sylwetki znanych  
i cenionych osób związanych poprzez urodzenie 
lub działalność z Mazowszem, omawiających w 
sposób przekrojowy lub syntetyczny pewne za-
gadnienia charakterystyczne dla regionu.

W publikacjach z serii Tradycja Mazowsza 
Czytelnicy odnajdą opisy najwartościowszych 
elementów dziedzictwa kulturowego, przy-
pomnienie wydarzeń historycznych, uwagi 
dotyczące współczesnych walorów danego 
obszaru. W każdym tomie zamieszczamy 
„Przewodnik subiektywny” – prezentację 
miejscowości wybranych przez autora, a także 
część zatytułowaną „Oferta turystyczna i kul-
turalna” – z propozycjami tras wycieczkowych 
po powiecie, opisami potraw regionalnych, 
itp. Również turyści zagraniczni powinni być 
usatysfakcjonowani informacjami w języku 
angielskim: wyczerpującym streszczeniem 
zawierającym wiedzę niezbędną do pełnej pre-
zentacji powiatu, ofertą kulturalną i turystycz-
nej, tłumaczeniem podpisów ilustracji.

Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy  
w stanie omówić wszystkich zagadnień histo-
rycznych, społecznych i kulturowych, prze-
szłości i współczesności regionu oraz dziejów 
poszczególnych miejscowości. Zaintereso-
wani Czytelnicy bez trudu rozszerzą swoją 

wiedzę w tym zakresie, sięgając do publikacji, 
których tytuły autorzy zamieszczają w Biblio-
grafii. Książka zawiera też indeks geograficz-
ny, a na końcu Słowniczek pojęć dotyczących 
dziedzictwa kulturowego; słowa, które wy-
magają zdefiniowania oznaczamy w tekście  
podkreśleniem.

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 również 
traktujemy umownie, trzeba pamiętać bo-
wiem, że granice administracyjne zwykle nie 
pokrywają się idealnie z historycznie ukształ-
towanymi krainami Polski. W kolejnych to-
mach serii prezentowane są powiaty położone 
w województwie mazowieckim, które obej-
muje – poza Mazowszem – również ziemie 
innych regionów: część Podlasia oraz ziemię 
radomską. Z kolei pewne obszary historycz-
nie 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 wiele 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 dzie-
dzictwa kulturowego województwa mazo-
wieckiego. 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
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Przypadł mi zaszczyt dołożenia cegiełki do 
pomnikowego przedsięwzięcia Mazowiec-

kiego Centrum Kultury i Sztuki, czyli opisu 
powiatów województwa mazowieckiego. Po-
szczególne tomy ukazują się w serii Tradycja 
Mazowsza. Jest ona wolna od wąsko pojmo-
wanego patriotyzmu lokalnego, dzielenia hi-
storii na okresy lepsze i gorsze czy tzw. foldero-
manii. Nie mogło w niej zabraknąć rodzinnej 
ziemi dwóch Piotrów: księdza Skargi i majora 
vel pułkownika Wysockiego.

Powiatu grójeckiego nie przyszyto do dzi-
siejszego województwa mazowieckiego. Na 
przestrzeni dziejów zmieniał on swoje granice 
i kompetencje, ale zawsze stanowił integralną 
część Mazowsza. W epoce Rzeczypospolitej 
szlacheckiej należał do ziemi czerskiej, rosz-
czącej sobie pretensje do przewodzenia całemu 
województwu mazowieckiemu. O szlachcie 
czerskiej mawiano: Pyszni, ale rzetelni.  
I chciałoby się dodać – nieprzekupni! W czerw-
cu 1733 r. popierający Stanisława Leszczyńskie-
go sejmik w Czersku, któremu marszałkował 
starościc czerski Antoni Jan Rostworowski  
z Lesznowoli pod Grójcem, zagrodził elektorowi 
saskiemu drogę do polskiego tronu, zakazując 
swoim posłom brania podarunków i pieniędzy 
od cudzoziemców... 

Duże znaczenie powiat grójecki uzyskał 
po powrocie na mapę administracyjną kraju 
w 1867 r. Gdy przyłączono do niego powiat 
górnokalwaryjski, stał się jednym z najwięk-
szych w guberni warszawskiej. Po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę w 1918 r. był pod 
względem powierzchni jednym z najwięk-
szych w województwie warszawskim. Istnie-
jąca tu mozaika narodowościowo-religijna 
skończyła się wraz z II wojną światową. 

Po ostatniej reformie administracyjnej po-
wiat grójecki stanowi znaczącą jednostkę ad-
ministracyjną w województwie mazowieckim, 
wprawdzie bez Góry Kalwarii, a od 2003 r. 
także bez Tarczyna, lecz za to z Nowym Mia-
stem nad Pilicą. 

Nie da się dokładnie wytyczyć granic regionu 
grójeckiego. Najprościej uznać, że pokrywają 
się z granicami powiatu. Tylko którego? Tego  
z XVI–XVIII stulecia? Z lat II Rzeczypospo-
litej? Obecnego? Granice regionu to kwestia 
umowna. W niniejszym przewodniku pojęć: 
powiat grójecki, Grójeckie, Grójecczyzna bę-
dziemy zatem używać wymiennie. 

W opracowaniu niemożliwością jest przed-
stawić całe bogactwo historyczno-kulturowe 
omawianego powiatu. Powiatu postrzegane-
go w Polsce dość stereotypowo. Na przełomie 
XIX i XX w. kojarzono go z zsyłanymi tutaj na 
osiedlenie przestępcami zwanymi pobytowca-
mi. W latach 40. i 50. XX w. – dzięki Stefano-
wi Wiecheckiemu „Wiechowi” – furorę zrobiły, 
pobrzmiewające jeszcze gdzieniegdzie, powie-
dzenia: Coś pan z Grójca? czy Taki bajer to 
na Grójec. Potem – za sprawą „największego 
sadu Europy” – w świadomości wielu Polaków 
utrwalił się mit grójeckich milionerów; co cie-
kawe pokutujący do dziś – i to nawet w samym 
powiecie grójeckim.

Tymczasem w sadach toczy się nieustan-
na walka o byt. Mróz koszący zawiązki, grad 
dziurawiący miąższ, wiatr przewracający 
drzewa, miodówka brudząca gruszki, parch 
wykrzywiający jabłka, mszyca zawsze wierna  
i szpaki – wiecznie głodne. Owoce sprzeda-
wane są nieraz poniżej kosztów produkcji. 
Stąd konieczność pracy poza gospodarstwem. 
Wracają do łask peerelowscy chłoporobotnicy, 
ujawniają się chłopointeligenci. 

Ziemia grójecka – pomimo ożywienia regio-
nalistycznego ostatnich lat – wciąż pozostaje 
nieznana, niedostatecznie spopularyzowana, 
niewykorzystana turystycznie. Nie dostrzega 
się jej wkładu w dzieje Mazowsza i całego kraju. 
Właśnie ten aspekt omawiany jest w rozdziale 
Kalejdoskop dziejów. Przedstawione w Prze-
wodniku subiektywnym zabytki, zwłaszcza 
zaś mogiły cmentarne, są pretekstem do snucia 
opowieści o ludziach i ich sprawach. Bo czło-
wiek zawsze był i jest najważniejszy.

od autora
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Mam nadzieję, że niniejszy przewodnik 
pozwoli Czytelnikom odkryć Grójecczyznę, 
spojrzeć na nią niestereotypowo, że skłoni do 
refleksji. Nie tylko wojny pozbawiły nas śla-
dów wielokulturowości. Pamiątki przeszłości, 

owe świadectwa ludzkich losów, znikają z kra-
jobrazu również za sprawą nas samych.

Remigiusz Matyjas
 Zaborów, 15 grudnia 2013 r. 

1	 Kwitnąca	jabłoń	odmiany	Rubinola

1
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2	 Mapa	powiatu	grójeckiego

3	 Powiat	grójecki	na	mapie	województwa	mazowieckiego

2
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Osoby jadące przez powiat grójecki zauwa-
żają: Mój Boże, wszędzie sady i sady. 

Dużą część powierzchni zajmują bowiem 
sady, głównie jabłoniowe – ale nie tylko. Gdy 
w czerwcu usłyszymy niespodziewany huk, 
to znaczy, że drzewa czereśniowe zostały za-
atakowane przez szpaki. Ptaki odstrasza się za 
pomocą najwymyślniejszych technik, m.in. 
strzelając z armatek gazowych. Przy drogach 
nie brak plantacji wiśniowych, ostatnio dość 
często przetrzebianych chorobami. Sadowni-
czy pejzaż różnorodność zawdzięcza gruszom 

i śliwom; gdzieniegdzie w trawie czerwieni się 
truskawka. 

Obraz zmienia się wraz z porami roku. 
Zimą przy użyciu sekatorów i piłek przeświet- 
la się drzewa. Wczesną wiosną kosiarkami ro-
tacyjnymi ścina się leżące w międzyrzędziach 
gałęzie i patyki albo, po uprzednim zgłoszeniu 
OSP, pali się na ognisku. Trochę gałęziówki 
można przeznaczyć na opał. Wiosną drzewa 
zaczynają się zielenić, potem przywdziewają 
białe welony. Osoby czułe na piękno doznają 
olśnienia na widok oświetlonych po zmroku 

4	 Niekończące	się	sady	w	okolicach	Goszczyna	

5	 Zimowe	prześwietlanie	sadu,	potocznie	zwane	cięciem	

6	 Prześwietlony	sad	po	uprzątnięciu	gałęzi

7	 Kwitnące	jabłonie	odmiany	Gloster	

warunki naturalne 
Niekończący się sad

4

6 7

5
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rzeki, rzeczki
Borówka (15 km) – lewy dopływ Rykolanki. 
Ma źródło we wsi Julianów, skąd płynie na po-
łudnie, mijając Broniszew, Lekarcice, Piekarty, 
by pod Przybyszewem zasilić Rykolankę. 

Czarna, zwana też Cedronem (47,4 km) – 
lewy dopływ Wisły. Swój bieg zaczyna pod 
wsią Wierzchowina koło Jasieńca, płynie krę-
tym korytem przez Michałówkę, Boglewice, 
Ryszki, Nową Wieś, Michalczew, Chynów, 
Kiełbaskę, Czaplinek, Szpruch i Brzumin, by 
w okolicy Czerska wpaść do Wisły. Na znacz-
nym odcinku uregulowana, ale na terenie 
gminy Chynów nieraz dochodzi do podtopień 
łąk i pól. 

Jeziorka (71,5 km) – lewy dopływ Wisły prze-
pływający przez powiaty: żyrardowski, grójec-
ki i piaseczyński. Początek bierze w pobliżu 
wsi Osuchów, na wschodnim stoku Wyso-

czyzny Rawskiej i spływając ku wschodowi, 
przecina Równinę Warszawską, a następnie 
w południowej części Kotliny Warszawskiej 
uchodzi przekopanym korytem do Wisły  
w pobliżu wsi Obórki koło Konstancina- 
Jeziorny. W górnym biegu koryto jest dość wą-
skie, potem rozszerza się do 12–15 m. W Je-
ziorce występują różne gatunki ryb: ciernik, 
cierniczek, jaź, kiełb, kleń, miętus, płoć, okoń, 
szczupak, ukleja, także uciekające z pobliskich 
stawów karpie i pstrągi. Rzeka płynie przez 
Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki 
Jeziorki (gminy powiatu grójeckiego: Błędów, 
Belsk Duży, Grójec, Pniewy). Walory krajobra-
zowo-turystyczne terenu promuje Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jezior-
ki. Fundacja Rzeki Jeziorki (z siedzibą w Pnie-
wach) najwięcej uwagi poświęca zbiornikowi 
wodnemu w Osieczku. Dopływami Jeziorki są 
m.in. Kruszewka, Tarczynka i Kraska.

8	 Konie	we	wsi	Gostomia

9	 Na	rowerach	wśród	zbóż

reflektorami ursusa międzyrzędzi umajonych 
jabłoni. Latem pomiędzy zielonymi liśćmi wi-
dać owoce jabłoni. Jesienią sady brązowieją, 
żółkną. To znak, że na dobre zaczęły się zbio-
ry. Wkrótce liście opadną z drzew. Zacznie się 
przebieranie jabłek w przechowalniach. 

Powiat grójecki jest jednak o wiele bardziej 
różnorodny, niżby się na pozór wydawało. 

Im dalej na południowy zachód, tym więcej 
odkrytych pól, pasących się na łąkach krów  
i koni – rzecz prawie nie do pomyślenia  
w okolicach Grójca. Gdy się uważnie rozej-
rzeć, można dostrzec sieć rzeczną i rezerwaty 
przyrody (w Nadleśnictwie Grójec). Wielką 
sensację zawsze budzi wśród warczan wiado-
mość, że Grójec leży nad Molnicą! 

8 9
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Kraska, zwana też Krasną (28,8 km) – prawy 
dopływ Jeziorki. Wypływa w Małej Wsi, płynąc 
w kierunku południowo-wschodnim przez 
Belsk Duży w stronę Lewiczyna. W okolicach 
Zaborowa przechodzi pod drogą krajową nr 7, 
następnie płynie przez Warpęsy, Wolę Boglew-
ską, Częstoniew, Żyrów, wpadając w pobliżu 
Gościeńczyc do Jeziorki. Na wysokości wsi 
Wola Boglewska jest zasilana wodami rzeki 
Czarnej (kanał Czarna–Kraska). 

Mogielanka (38,6 km) – lewy dopływ Pilicy. 
Wzmiankowana już w 1249 r., oddzielała zie-
mię czerską od rawskiej, a tym samym woje-
wództwo mazowieckie od rawskiego. Startuje 
we wsi Tuniki Małe (powiat Biała Rawska), 
płynie na południe przez gminy Błędów i Mo-
gielnica ku dolinie rzeki Pilicy, z którą się łą-
czy pod wsią Osuchów (powiat białobrzeski). 

W większości nieuregulowana, tworzy malow-
niczą dolinę. Dzięki oczyszczalniom ścieków 
czystość wód poprawiła się – pojawiły się raki. 
W zlewni rzeki nie brak kompleksów rybnych, 
stawów, młynówek, dołów torfowych. Le-
wym dopływem Mogielanki jest Machnatka  
(17,7 km), zwana też dopływem z Ciechlina. 
Kiedyś Mogielankę na odcinku Błędów–Mogiel-
nica nazywano Rawką, niżej do ujścia Nizią. 

Molnica (ok. 15 km) – lewy dopływ Kraski. 
Bierze początek pod wsią Wilczogóra, płynie 
ku wschodowi koło Grójca i pod Kącinem 
wpada do Kraski. W XIX w. panowało prze-
konanie, że Molnica, wówczas mała i wąska 
struga, przed wiekami była rzeką co się zowie. 
Podstawą takiego poglądu był przekaz histo-
ryczny o pobieraniu przez mieszczan grójec-
kich mostowego. 

10	 Pilica	pod	Warką	

11	 Jeziorka	w	Lesznowoli	

12	 Beztroski	odpoczynek	na	Pilicy	pod	Warką	w	latach	powojennych	

13	 Stawy	w	Gostomi	

10 11
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Pilica (332,6 km) – największy lewobrzeż-
ny dopływ Wisły, płynący wzdłuż południo-
wo-wschodniej granicy powiatu grójec-
kiego. Kiedyś rzeka była spławna, w 1775 
r. planowano budowę kanału łączącego ją  
z Wartą. Nie dokończono rozpoczętej w 1823 r., 
z inicjatywy Stanisława Staszica, regulacji 
rzeki. Ruch na Pilicy zaczął zamierać. Upadł 
port rzeczny w Niemojewicach (obecnie część 
Warki), a wraz z nim odeszła w zapomnienie 
winduga – miejsce składowania towarów wy-
ładowywanych ze statków. W 2. poł. XIX w. 
warczanin Władysław Matlakowski komen-
tował: Dawniej […] chodziły często galary  
w dół po rzece z wapnem, a w górę ciągnęli 
flisy sól i inne materiały. Dziś, kiedy lasy po-
wycinano, tratwy z drzewa rzadko pływają,  
a winduga budulców na Niemojewicach zaro-
sła zielskiem i chwastami. Zostały ryby, takie 
jak stutrzydziestokilogramowy jesiotr złowio-
ny pod Warką 21 czerwca 1924 r. Oddział Ko-
lejowy Ligi Morskiej i Kolonialnej w Radomiu  

w 1935 r. uruchomił w Warce stanicę, co przy-
czyniło się do popularyzacji sportów wod-
nych, z kajakarstwem na czele. W latach 30., 
w niedzielny poranek, warszawianin pakował 
sprzęt do wagonu wąskotorowej Kolei Grójec-
kiej i udawał się do Nowego Miasta nad Pili-
cą. Stamtąd rozpoczynał indywidualny spływ  
w dół rzeki. Po II wojnie światowej spływy or-
ganizowało Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze, a teraz czyni to m.in. Klub 
Kajakowy „Korek” Warka. Z czasem częściowo 
zarosła lasem Rogalka – warecka plaża usytu-
owana wzdłuż lewego brzegu rzeki, poniżej 
skarpy. 

Słowo „Pilica” dość często pojawia się w na-
zwach organizacji czy stowarzyszeń. W latach 
1992–2002 działał Związek Gmin „Pilica”, 
ostatnio powstały m.in.: Lokalna Grupa Dzia-
łania „Gminy Nadpiliczne” z siedzibą w No-
wym Mieście nad Pilicą oraz Lokalna Organi-
zacja Turystyczna „Warkocz Pilicy” z siedzibą 
w Warce. Ostatnie z tych stowarzyszeń chce 

14	 Widok	na	Mogielankę	z	mostu	w	Mogielnicy	
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15Powiat grójecki

wypromować rzekę jako produkt turystyczny 
będący alternatywą dla Zalewu Zegrzyńskiego. 

Rokitna (16 km) – lewy dopływ Pilicy. Wy-
pływa z okolic wsi Nowe Sadkowice (powiat 
rawski w województwie łódzkim), wije się na 
południe opodal Sadkowic i Rokitnicy (już po-
wiat grójecki), by następnie w okolicach Żdżar 
przepłynąć pod drogą Nowe Miasto–Rawa 
Mazowiecka i wpaść do Pilicy w miejscowości 
Domaniewice (jeszcze powiat grójecki). 

Rykolanka (19,8 km), zwana też Rykalanką, 
Czarną, Czarną Wodą i Dylówką (w górnym 
biegu) – lewy dopływ Pilicy. Z okolic Łęczeszyc 
płynie na południe przez Dylew, Sielec, Rykały, 
Sanki, Wysoką i w okolicach Przybyszewa wpa-
da do Pilicy. W dolinie bujnie porośniętej rzecz-
ki gniazdują liczne gatunki ptaków, np. bekas 
kszyk, błotniak stawowy i łąkowy, derkacz, dzię-
cioł zielony, kruk, myszołów, pustułka, strumie-
niówka, spotkać można sarny i dziki. Do 1973 r. 
w wodzie występował rak szlachetny. 

15	 Droga	w	Modrzewinie	

rezerwaty przyrody
Jeziora-Olszyny (5,06 ha) – utworzony  
w 1995 r. w miejscowości Jeziora (gm. Pniewy) 
w celu zachowania i ochrony naturalnego grą-
du w dolinie Jeziorki. W drzewostanie dominują 
olsza, jesion wyniosły, świerk pospolity, ponadto 
osika, a w podszycie – wierzba, czeremcha, kru-
szyna, bez czarny, bez koralowy. Runo tworzą: 

turzyca, chmiel, bodziszek, przytulia Schultes, 
pokrzywa zwyczajna, gwiazdnica gajowa. 

Łęgacz nad Jeziorką (37,31 ha) – utworzony 
w 1995 r. na terenie uroczyska Łęgacz-Zalesie 
(w gminie Grójec) w celu zachowania i ochro-
ny naturalnych zbiorowisk leśnych w dolinie 

15
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Jeziorki. W rezerwacie przeważają różnowie-
kowe drzewostany olszowe, z domieszką brzo-
zy, dębu, grabu, rosnące na glebach torfowych. 
Występują gatunki roślin chronionych: waw-
rzynek wilczełyko, lilia złotogłów, zawilec leśny. 
Można spotkać: dziki, lisy, sarny, wiewiórki. 

Modrzewina (332,15 ha) – utworzony  
w 1959 r. na gruntach miejscowości Mała 
Wieś (gm. Belsk Duży) w celu ochrony stano-
wiska modrzewia polskiego. Historia ochrony 
tego kompleksu leśnego sięga XVIII w. Już bu-
downiczy pałacu w Małej Wsi, Bazyli Walicki, 
zakochał się w drzewach. Jedno z nich – na 
jego cześć nazwane Wojewodą – spaliło się od 
pocisku zapalającego pod koniec II wojny świa-
towej; z okazu liczącego ok. 400 lat został tylko 
pień. W ślady Walickiego poszli jego następcy 
– Lubomirscy. Józef Wysocki, autor wierszowa-
nego opowiadania Pod Modrzewiną, dziękował 
dziedzicom Małej Wsi za opiekę nad tym nie-
zwykłym borem. Poeta tak opisuje modrzewie:

Modrzew różni się szmerem od każdej drzewiny, 
A nietrudno się onej dobadać przyczyny. 
Potrzeba tylko drzewu przyjrzeć się z uwagą,
Jaką nosi koronę i z jaką powagą.
Modrzew od pnia pod sam szczyt gubi swe konary, 
Sęki tylko zostawia, a czem więcej stary, 
Cieńszy z dala się zdaje, szczególniej z daleka, 
Gdyż w drobniutkie odrośla ledwie się obleka.
I stoją jak kolumny w egipskiej świątyni, 
Pierwszy raz je ujrzawszy – to wrażenie czyni.
Owym egipskim kolumnom nie służyły za-

wieruchy dziejowe i kłopoty finansowe właś- 
cicieli. W czasie I wojny światowej Rosjanie 
wycinali drzewa jako materiał do budowy oko-
pów. Gdy w latach 1920–1921 książę Zdzisław 
Lubomirski sprzedawał drzewo Żydom, o los 
Modrzewiny upomnieli się belscy chłopi. Na 
początku lat 20. z odsieczą drzewom przyszli 
naukowcy i krajoznawcy. Zaapelowali, aby 
gospodarka leśna na tym kawałku toczyła się 
drogami, zakreślonemi przez samą naturę,  
a nie wedle sztucznych choć wygodniejszych 
schematów. W 1927 r. na prywatnym gruncie 
(o powierzchni ok. 7 ha) utworzono rezerwat 

modrzewia. Podczas II wojny światowej oku-
pant przymierzał się do spożytkowania drzew 
w celu budowy kadzi na potrzeby przemysłu 
chemicznego, czego udało się uniknąć, a na-
wet zwiększono obszar rezerwatu do 67 ha. 

Tomczyce (ok. 58 ha) – utworzony w 1968 r. 
na terenie wsi Tomczyce (gm. Mogielnica)  
w celu zachowania boru sosnowego w dolinie 
rzeki Pilicy. Skarpę nadpilicką, wznoszącą się 
ponad 20 m nad poziomem rzeki, pociętą wą-
wozami erozyjnymi, porasta ponadstuletni 
bór sosnowy z domieszką: brzóz, modrzewi, 
dębów, osik, lip, klonów i robinii akacjowej. 
Na najniższym tarasie nadrzecznym wy-
kształcił się wąski pas łęgu jesionowo-olszo-
wego, z drzewostanem olszowym z domieszką 
jesionu i wierzby białej. 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Doli-
na Rzeki Mogielanki” (415 ha) – utworzony  
w 2002 r. na terenie gmin Błędów i Mogielnica 
– staraniem Sławomira Chmielewskiego, bur-
mistrza Mogielnicy i doktora ornitologii, oraz 
Rady Gminy i Miasta. Występują: zadrzewie-
nie łęgowe i olsy, bogata roślinność, wiele ga-
tunków ptaków, np. brodziec samotny, dzięcioł 
zielony, łabędź, łyska, kurka wodna, myszo-
łów, przepiórka, świergotek łąkowy, trzciniak, 
wreszcie ssaki, m.in. kuny, lisy, sarny, wydry. 

16	 Fragment	Zespołu	Przyrodniczo-Krajobrazowego	

„Dolina	Rzeki	Mogielanki”.	
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znalezione w ziemi
W 1859 r. „Gazeta Warszawska” poinformo-

wała o odkryciu w Woli Boglewskiej koło Jasień-
ca pozostałości okopu usytuowanego pomiędzy 
wsią a dworem, wśród łąk nad rzeką Czarną. 
Zachowany pagórek, otoczony od strony po-
łudniowej i wschodniej kanałem, uznano za 
szwedzki szaniec z czasów Karola Gustawa X. 
W czasie kopania sadzawek i stawu, gdy roz-
rzucano wały, znaleziono ostrogi, fragmenty 
broni i pancerzy, mające być pamiątką po na-
jeźdźcach z Półwyspu Skandynawskiego. Au-
tor artykułu przyrównał ów szaniec do obiektu  
w Lewiczynie. Widok z niego – pisał o Lewiczy-
nie – rozległy na okolicę, ciągnącą się od zacho-
du na wschód aż ku Boglewicom. Powiadają, że 
okopy te datują się z onych czasów, gdy Czar-
niecki położył Szwedów pod Warką. Wtedy 
jeszcze nie wiedziano, że tzw. okopy szwedzkie 

to po prostu wczesnośredniowieczne grodziska. 
Okopami szwedzkimi bardzo długo zwano 
grodziska w Lewiczynie i Starej Warce. Wojna  
z lat 1655–1660 szczególnie bowiem mocno 
odcisnęła swoje piętno w świadomości Pola-
ków, zwłaszcza zaś ludu. 

Na tym nie koniec zapomnianych sensacji  
z Woli Boglewskiej. Już w 1848 r. w tej wsi,  
ok. 40 kroków na wschód od okopów szwedz-
kich, podczas czyszczenia sadzawki zwanej 
Kędziorkiem, wyciągnięto ze szlamu nie tylko 
zabytki po Szwedach, ale nadto zausznice, na-
ramienniki i jakieś nieznane narzędzia brązo-
we. Zdaniem autora artykułu za potrzebą kon-
tynuacji poszukiwań przemawiało odnalezienie 
w Grójeckiem także innych cennych przedmio-
tów: małego medalu z białego stopu z popiersiem 
Antoninusa Piusa oraz ogromnej, złotej, prostej 
roboty zausznicy. Część przedmiotów z Woli Bo-
glewskiej ofiarowano kolekcjonerowi hrabiemu 

17	 Grodzisko	w	Starej	Warce	w	1952	r.	

Kalejdoskop dziejów 
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Franciszkowi Potockiemu (1788–1853) oraz 
folkloryście i historykowi Kazimierzowi Włady-
sławowi Wóycickiemu (1807–1879). 

W roku 1879 książę Jan Tadeusz Lubomir-
ski, dziedzic Małej Wsi pod Grójcem, wydał 
Księgę Ziemi Czerskiej. Na pierwszych stro-
nach zamieścił ryciny przedstawiające m.in. 
bełt i nożyk z parafii Konary oraz dłuto zna-
lezione podczas karczowania lasu dębowego 
w parafii Lipie. W Świdnie koło Mogielnicy 
Bonieccy zgromadzili m.in. zapinki palczaste 
i fragmenty naczyń późnorzymskich oraz za-
pewne urny kultury grobów kloszowych, wy-
dobyte w lesie na południowy wschód od wsi. 
W lipcu 1930 r. w Cierniówce odkryto groby, 
paleniska i jamy odpadkowe, pochodzące  
z różnych okresów chronologicznych. 

Niecodziennie dla rolnika Józefa Ślusarskie-
go zakończyła się wojenna orka w Gośniewi-
cach Nowych koło Jasieńca: ok. 1940 r. wyorał 
dwie bransolety i dwa nagolenniki z brązu.  
W 1962 r. przekazał przedmioty do Państwo-
wego Muzeum Archeologicznego. Skarb opra-
cowała Teresa Węgrzynowicz. Właśnie ona 
w pobliżu tamtego znaleziska – na rozległym 

wzniesieniu nad rzeczką Kraską – odkryła osa-
dę kultury łużyckiej.

W kilka lat po wojnie we wsi Zawady (obec-
nie część wsi Zastruże) koło Warki odkryto 
cmentarzysko kultury łużyckiej. Właściciel 
gruntu podobno już przed wojną odkopał 
kilkanaście naczyń zawierających spalone 
szczątki. W latach 1959–1960 w tym samym 
miejscu dokonano odkrycia osady kultury 
przeworskiej, a także materiału zabytkowego 
z wczesnego średniowiecza. Najwcześniejsze 
znaleziska pochodziły z paleolitu i neolitu,  
z okresu kultury ceramiki sznurowej, znalezio-
no też kilkadziesiąt sztuk wyrobów krzemien-
nych. Ok. 1955 r. w Jasieńcu dzieci rozkopały 
dwa groby ciałopalne. Okazało się, że jest to 
cmentarzysko kultury pomorsko-kloszowej.

Do jednego z największych odkryć doszło 
przy okazji wydobywania torfu w Otalążce nad 
Mogielanką. W 1961 r. natrafiono tam na ko-
ści, fragmenty ceramiki i kamienie. W latach 
1964–1973 w trudnych warunkach tereno-
wych, w wodzie i błocie, prowadzono żmudne 
badania archeologiczne. Stwierdzono, że miej-
sce miało specjalny charakter i było położone 

18	 „Część	czaszek	i	kości	ludzkich	znalezionych	w	wykopie	pod	dom	przy	ul.	Św.	Ducha	nr	2	w	Warce	 

dn.	4	sierpnia	1954	r.”	

18
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z dala od osiedli i miejsc pochówku. Do dziś 
nocą podobno widać tu ogniki: wydobywający 
się z pokładów torfu gaz błotny w zetknięciu  
z powietrzem staje się łatwopalny. W Otalążce 
zlokalizowano sanktuarium pogańskie z koń-
ca okresu wpływów rzymskich. 

W 1967 r. na rynku w Warce odkryto skarb 
groszy praskich z początków XIV w., zawie-
rający 215 monet. Wacław II (1271–1305)  
z dynastii Przemyślidów, król czeski i polski, 
zarzucił tymi monetami rynki środkowoeu-
ropejskie. Wśród groszy praskich w skarbie 
zaplątał się kwartnik śląski, wybity w Koźlu  
w latach 1309–1319. Jest to jedyny egzemplarz 
tego typu w zbiorach polskich – obecnie w Mu-
zeum Mazowieckim w Płocku.

W czerwcu 1970 r. Roman Tyczyński i Hen-
ryk Siudak dokonali odkrycia w Krobowie. 
Podczas wykonywania prac ziemnych przy 
powstającym budynku mieszkalnym na głę-
bokości 35–40 cm pan Roman trafił kilofem 
w coś twardego – naramiennik. W rozbitym 
glinianym naczyniu znajdował się skarb brą-
zowy: dwie bransolety zamknięte, bransoleta 
zwojowa z trójgraniastego drutu, trzy pary na-
ramienników z tarczkami spiralnymi i czekan 
typu Nortycken. Skarb należał zapewne do 
ludności kultury łużyckiej, a ukryto go poza 
granicami osady w obawie przed najazdem  
i grabieżą. 

W 1971 r. uczniowie szkoły podstawowej 
odkryli w Grójcu, przy ul. Związku Wal-
ki Młodych, zniszczony grób popielnicowy.  
W 1976 r. we wsi Michałów-Parcele (gm. War-
ka) dzięki wędkarzom odkryto wielokulturową 
osadę. Znaleziono tu także monetę z XVIII w. 
W tym miejscu, przy przeprawie przez rzekę, 
stała kiedyś karczma.

Wstępem do poważnych badań archeolo-
gicznych, dostarczających nam wiedzy o naj-
dawniejszych dziejach, często bywają przy-
padkowe znaleziska. Tak było także w żwi-
rowni w Warpęsach (gm. Jasieniec), w sadzie  
w Niemojewicach, w dole na wapno w Lecha-
nicach (gm. Warka). Ważne odkrycia poczynio-
no również w Lisowie i Woli Worowskiej (gm. 
Grójec), w Gostomi (gm. Nowe Miasto nad 
Pilicą), w Mogielnicy i pod Mogielnicą: w Bo-
rowem, Dziarnowie, Stamirowicach, Świdnie. 

roki
Do XVI w. ziemią grójecką rządzili książę-

ta mazowieccy. Do najznakomitszych nale-
żał książę Janusz I Starszy (ok. 1346–1429). 
Zdaniem Jana Długosza człowiek wybitny, 
najmądrzejszy wśród współczesnych książąt. 
Podniósł do godności miasta m.in. Goszczyn  
i Grójec, kodyfikował prawo, sądził podda-
nych. Na posiedzeniach sądowych w Czersku, 
nazywanych rokami wielkimi, wydawał sądy  
w sprawach, które nie znalazły rozstrzygnięcia 
na rokach małych.

W Grójcu roki małe, z udziałem sędziego, 
podsędka, a później także pisarza ziemskiego, 
urządzano pod gołym niebem (przy dobrej po-
godzie) bądź we dworze książęcym. Roki ściąg- 
nęły do Grójca interesantów m.in. 8 marca, 
5 kwietnia i 18 października 1407 r., 12 lipca 
1408 r., 9 kwietnia 1409 r. i 21 stycznia 1410 r. 
Na porządku dziennym były sprawy o na-
ruszenie miedzy, oskarżenia o kradzież czy 
mord. Niejasności co do granic pól istniały 
np. pomiędzy Maciejem z Kącina a Piotrem  
z Lisowa. Jeden z nich powoływał się na przywi-
lej samego księcia. Janusz Benada sprowadził 
przed oblicze sądu ludzi z Golian, Grotowa, 
Lekarcic, Olszan, Pabierowic i Strupiechowa, 
by poręczyli, że nie ukradł Włodkowi ze Stru-
piechowa konia i wołu. Stanisław Strachota  
z Rosochowa otrzymał od sądu nakaz zapłace-
nia za kuszę Janowi z Potyczy przed upływem 
sześciu tygodni. 

Pewnego razu w Grójcu bracia Gośniewscy 
h. Nowina ogłosili na targu, że Pyechna zabiła 
ich brata Macieja, który był – drobnostka – jej 
mężem. Cóż, nie brakowało kobietom na Ma-
zowszu siły. 

Po śmierci książąt

Śmierć ostatnich książąt mazowieckich 
Stanisława (zm. 1524) i Janusza III (zm. 1526) 
wzburzyła opinię publiczną księstwa. Mło-
dych władców albo zgubił bachusowy tryb ży-
cia, albo zostali otruci. Władzę bezskutecznie 
usiłowała przejąć ich siostra, księżna Anna. 
W 1526 r. Księstwo Mazowieckie zostało  
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włączone do Korony, a w następnych latach po-
stępowała likwidacja partykularyzmu ustrojo-
wo-prawnego dzielnicy. Ziemia czerska wraz  
z powiatami: czerskim, garwolińskim, grójec-
kim i wareckim, znalazła się w województwie 
mazowieckim. 

Po nieuniknionej inkorporacji Mazowsze  
w pełni skorzystało z dobrodziejstw zło-
tego wieku Polski. W XVI stuleciu miasta 
królewskie kwitły. W 1564 r. Warka miała  
192 rzemieślników: 2 bednarzy, 13 czap-
ników, 5 iglarzy, 3 kotlarzy, 8 kowali,  
10 krawców, 10 kuśnierzy, 4 paśników,  
10 piekarzy, 30 piwowarów, 7 prasołów, 3 ry-
marzy, 1 siodlarza, 8 sukienników, 62 szew-
ców, 4 ślusarzy, 2 zameszników, 2 zdunów  
i 2 złotników. Wielu rzemieślników praco-
wało w Grójcu i Goszczynie.

Czarniecki pod Warką

W 1655 r. Jan Stanisław Zamoyski spod Ja-
sieńca, ruszając na pospolite ruszenie prze-
ciw Szwedom, odebrał błogosławieństwo  
w kościele w Lewiczynie. 7 kwietnia 1656 r. 
Stefan Czarniecki pokonał pod Warką mar-
grabiego Fryderyka Badeńskiego. Uczest-
niczący w bitwie Jan Chryzostom Pasek 
odnotował: Nader szczęśliwa pod Warką 
wiktoryja, kiedyśmy z Czarnieckim same-
go wyboru szwedzkiego kilka tysięcy tru-
pem położyli i rzekę Pilicę krwią i trupami 
szwedzkimi napełnili. Oczywiście Pasek 
chwalipięta przesadził. Jednakże zwycięstwo 
pod Warką miało duże znaczenie operacyjne, 
a zarazem podniosło morale polskiego żoł-
nierza. Był to nasz jedyny triumf odniesiony 
podczas potopu nad Szwedami w otwartym 
polu. Od tego momentu zaczęła się chwiać 
i słabnąć potęga szwedzka, choć najeźdźcy 
zdążyli jeszcze wyrządzić wiele szkód, m.in.  
wpadli do Warki celem ograbienia ze złota  
i sreber kościoła franciszkańskiego; męczeń-
ską śmierć poniosło kilku zakonników. Po-
top szwedzki przyniósł ziemi grójeckiej, jak 
i całemu Mazowszu, katastrofę demograficz-
no-gospodarczą. Za to Jan Stanisław Zamoy-
ski wyszedł cało z wojennych opresji.

Niezwykła szarża
W dniu 12 września 1683 r. przed bitwą pod 

Wiedniem o duchową formę polskich rycerzy 
zadbał ksiądz Ambroży Skopowski, domini-
kanin z Góry Kalwarii, spowiednik i kazno-
dzieja królewski. To on, podobnie jak włoski 
kapucyn, ks. Marco d’Aviano, odprawił przed 
bitwą mszę polową – przy stole ołtarzowym 
zrobionym z wojskowych bębnów. 

Poprowadzenie wstępnej szarży król Jan 
III Sobieski zlecił chorągwi husarskiej króle-
wicza Aleksandra, liczącej 149 koni. Dowo-
dził nią porucznik Zygmunt Zbierzchowski, 
podkomorzy i chorąży łomżyński, dziedzic 
dóbr pod Grójcem – Małej Wsi, części Bel-
ska i Bodzewa, starszy Bractwa Najsłodsze-
go Imienia Jezus w Lewiczynie. Odebrawszy 
ten ordynans porucznik ruszył się na tę im-
prezę ze swoją jedną chorągwią, złożywszy 
kopiją w pół ucha końskiego, według reguły 
i zwyczaju usarskiego, prosto pod samego 
wezyra poszedł… Turcy, widząc garstkę pę-
dzących husarzy, myśleli, że chcą oni przejść 
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na ich stronę. Tymczasem Polacy wpadli  
w tłum stojący przy Kara Mustafie. Zasko-
czeni przeciwnicy rzucili się na Zbierzchow-
skiego i jego ludzi z włóczniami, szablami 
i muszkietami. Nad walczącymi unosił się 
tuman dymu. Sam Sobieski w myślach już 
pożegnał Zbierzchowskiego. Ten ostatni 
jednak zameldował wykonanie rozkazu. Do 
Małej Wsi powrócił okryty sławą i ofiarował 
Matce Bożej Lewiczyńskiej wotum w po-
staci fragmentu namiotu wezyra. Zapewne 
właśnie wtedy król nagrodził go starostwem 
grójeckim, wakującym po śmierci Andrzeja 
Modrzewskiego. 

Kontrybucje i zaraza

Początek XVIII stulecia to wojna północna, 
w której koalicja złożona z Rosji, Saksonii, 
Danii, Polski, Prus i Hanoweru zmierzy-
ła się ze Szwecją, rządzoną przez młodego 
Karola XII. Przemarsze wojsk saskich, pol-
skich, szwedzkich czy rosyjskich zdawały się 
nie mieć końca. Na przełomie 1701/1702 r. 
proboszcz z Wrociszewa zanotował: Na pro-
wiant dla Sasów wydałem tak z Biskupic, 
jak i z Wrociszewa – wszystko. W czerw-
cu 1702 r. sejmik czerski wydelegował Jana 
Wiktoryna Rostworowskiego z Lesznowoli 
do prymasa Michała Radziejowskiego, aby 
ten przedstawił informacje o stanie państwa 
i intencjach Karola XII. Nastąpiła powtórka 
z potopu szwedzkiego. Z Błonia nadchodzi-
ły do wszystkich parafii ziemi czerskiej za-
rządzenia o konieczności uiszczania z dóbr 
królewskich, duchownych i szlacheckich 
kontrybucji w pieniądzach oraz prowiancie. 
Do Błonia trzeba było dostarczyć mąkę, cu-
kier, siano, słomę, natomiast za groch, kaszę, 
masło, mięso przyjmowali Szwedzi pieniądze 
– według taksy. 

Na wojnę, rabunki i pożary nałożyła się wiel-
ka zaraza, siejąca spustoszenie tak w Warsza-
wie, jak i na mazowieckiej prowincji. W 1708 r. 
w parafii Tarczyn pochłonęła ok. 400 osób,  
a w 1710 r. śmierć zabrała plebana Cześnickiego 
i ks. Wasiewicza. W parafii Lewiczyn poumie-
rali powietrzem m.in. Jakub Nowak z żoną. 

Chrzest Żydówki i konfederacja barska
Rok 1732 okazał się ważny dla wywodzące-

go się z niezbyt zamożnej szlachty podlaskiej, 
za to wziętego już prawnika, Józefa Pułaskiego  
h. Ślepowron. Nabył on wówczas od Ada-
ma Kossa starostwo wareckie, i choć wszedł 
potem w posiadanie następnych królewsz-
czyzn czy dóbr (także na Ukrainie) oraz osią-
gnął godność pisarza nadwornego koronnego,  
to w świadomości współczesnych i potomnych 
funkcjonował głównie jako starosta warecki. 

W 1736 r. Józef Pułaski ożenił się z mło-
dziutką Marianną Zielińską h. Świnka, pod-
czaszanką łomżyńską. Żona wniosła mu  
w posagu znaczne dobra, w tym Winiary w zie-
mi czerskiej. Na lewym i prawym brzegu Pili-
cy (na tzw. Zapiliczu) powstało coś w rodzaju 
latyfundium, zwanego dobrami wareckimi. 
Pułaski upodobał sobie jako siedzibę najpierw 
Grabów nad Pilicą, a następnie Winiary, no-
tabene dopiero od 1945 r. stanowiące admini-
stracyjną część Warki. Dużo zrobił dla samego 
grodu nad Pilicą. Odrestaurował dwupiętrowy 
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drewniany ratusz (stojący wtedy pośrodku 
rynku) wraz z jatkami miejskimi, a także 
drewniany kościółek św. Barbary, usytuowany 
za rzeką, wreszcie dostawił stajnie do budyn-
ków starościńskich przy ul. Wójtowskiej. 

14 lipca 1761 r. w Winiarach gościł ks. Ma-
rek Jandołowicz, przeor zakonu karmelitów  
w Glinnikach (Annapolu), głośny kaznodzie-
ja, uznawany za cudotwórcę i świętego. W tym 
czasie kwestował po dworach fundusze na 
budowę kościoła i klasztoru w Barze na Podo-
lu. W Winiarach ochrzcił nawróconą z juda-
izmu Annę Antoninę Barbarę. Jej rodzicami 
chrzestnymi byli: miejscowy proboszcz Grze-
gorz Zembrzycki i starościna warecka Marian-
na Pułaska. Cudotwórca wieszczący prędki 
upadek Stanisława Augusta Poniatowskiego  
i powrót na tron Sasów stanowił ważny element  
w politycznym planie Józefa Pułaskiego. Re-
alizacja pomysłu zaczęła się 4 marca 1768 r.  
w Barze ogłoszeniem aktu konfederacji zwanej 
barską. Trwała ona cztery lata i do dziś budzi 
spory nie tylko historyków. Uważana jest m.in. 

za pierwsze powstanie narodowe wymierzone 
w rosnące w Polsce wpływy rosyjskie. Do fila-
rów konfederacji należał Józef Pułaski wraz ze 
swoimi synami: Kazimierzem, Franciszkiem  
i Antonim. Pułascy zapłacili za obraną drogę 
wysoką cenę. Józef zmarł ok. 20 kwietnia 1769 r. 
w Kopance nad Dniestrem. Franciszek poległ 
w bitwie pod Łomazami. Antoni dostał się do 
niewoli rosyjskiej. Kazimierz musiał uciekać  
z kraju. Ks. Marek Jandołowicz po upadku 
Baru w czerwcu 1768 r. ukrywał się w nieda-
lekiej wsi Nowosiółki – w majątku Pułaskich. 
Potem blisko sześć lat przesiedział w rosyj-
skim więzieniu w Kijowie. Zmarł 11 września 
1799 r. w Berezówce pod Lubarem.

Podobno w 1769 r. Marianna Pułaska uciek- 
ła z płonącego dworu w Winiarach przebrana 
za Żydówkę. 

Podział łupów

Paradoksalnie konfederacja barska przyczy-
niła się do I rozbioru Polski. W latach 1772–
1775 pod laską osławionego marszałka Ada-
ma Ponińskiego obradował w Warszawie sejm. 
Pod dyktando zaborców posłowie zatwierdzili 
rozbiór, a także powołali Radę Nieustającą, 
czyli nową władzę najwyższą, wybieraną przez 
sejm. Jedynym pozytywem było ustanowienie 
Komisji Edukacji Narodowej. 

Na tym niechlubnym sejmie aktywnie 
udzielał się stronnik Rosji, a zarazem ciułacz 
co się zowie, Ignacy Rychłowski, szambe-
lan królewski, chorąży piotrkowski, dziedzic 
dóbr Palczew i Ryszki koło Warki. Wchodził  
w skład delegacji, która zatwierdziła rozbiór 
Polski. Wystarał się o starostwo wareckie, 
choć – zgodnie z prawem – należało się ono 
dożywotnio Mariannie Pułaskiej.

Imieniny u Franciszkanów i kąpiel  
w Pilicy

Rychłowski nie przypuszczał, że zwolniony 
z niewoli rosyjskiej brat Kazimierza Pułaskie-
go, Antoni, szybko pogodzi się z królem. An-
toni, starosta czereszeński, pułkownik wojsk 
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litewskich, urządził 9 maja 1776 r. w Warce 
imieniny królewskie, na które zaprosił urzęd-
ników i obywateli ziemi czerskiej. W kościele 
Franciszkanów odbyło się nabożeństwo z ka-
zaniem, podczas którego wystawiono obraz 
Najjaśniejszego Pana. Po mszy – relacjonowa-
ła „Gazeta Warszawska” – miał miejsce wspa-
niały obiad, przy biciu z dział odprawiony.  
I niemal całonocna iluminacja! 

Marianna Pułaska, odzyskawszy starostwo 
wareckie, partycypowała w życiu miasta nad 
Pilicą, m.in. zatwierdzając wybory na urząd 
burmistrza. Starostwo wypuściła w dzierżawę 
szambelanowi królewskiemu Fabianowi Sta-
niszewskiemu. To właśnie on 23 lutego 1787 r.  
o godzinie trzeciej po południu witał w mieście 
Stanisława Augusta Poniatowskiego jadącego  
z Warszawy do dalekiego Kaniowa na spotka-
nie z carycą Katarzyną. Wyprowadził naprzeciw 
królowi cechy z chorągwiami i kotłami, kazał 
strzelać na wiwat z moździerzy. Przyjął dostoj-
nego gościa i jego najbliższe otoczenie w dwo- 
rze w Winiarach, resztę orszaku kwaterując  
u mieszczan i w klasztorze oo. Franciszkanów. 
Monarcha zasiadł do obiadu w towarzystwie: 

księcia Józefa Poniatowskiego, hetmana polne-
go litewskiego Ludwika Skumina Tyszkiewicza, 
księdza poety Adama Naruszewicza, starosty 
mielnickiego Adama Szydłowskiego, hrabiego 
Kazimierza Konstantego Bröel-Platera, genera-
ła majora Arnolda Anastazego Byszewskiego, 
lekarza nadwornego Jana Beklera i generała lejt-
nanta Jana Baptysty Komarzewskiego. Po uczcie 
raczono się kawą i głośną lekturą gazet. 

Następnego ranka, w sobotę goście obudzili 
się o wpół do siódmej. Staniszewski dwoił się 
i troił, aby umożliwić orszakowi przeprawę 
przez Pilicę. Zbudował nawet mostki. Król, 
dla fantazji, wraz z Szydłowskim i innymi 
szedł pieszo po lodzie. Wtem niespodziewanie 
załamał się pod nimi lód. Stanisław August 
trochę skąpał się w wodzie i nabawił się lekkiej 
kontuzji. Śmiał się.

sejm wielki 

24 kwietnia 1790 r. poseł ziemi czerskiej 
Jan Szymanowski przedstawił projekt doty-
czący przyznania dziedzictwa dóbr wareckich 
Ignacemu Rychłowskiemu i jego sukcesorom. 
Obradujący w latach 1788–1792 w Warszawie 
Sejm Wielki miał jednak do załatwienia więk-
szą sprawę niż postulat Rychłowskiego – re-
formę państwa. W senacie zasiadał Bazyli Wa-
licki, wojewoda rawski posiadający dobra pod 
Grójcem. Złożył dobrowolną ofiarę na woj-
sko w wysokości 20% corocznych dochodów  
z miasta Mogielnica. 

Posłem ziemi czerskiej na Sejmie Wiel-
kim, oprócz wspomnianego już Jana Szyma-
nowskiego, był m.in. Andrzej Rostworowski 
(1745–1831) – syn Antoniego Jana Rostwo-
rowskiego i Konstancji z Lanckorońskich. 
Andrzej, szambelan królewski, sędzia ziem-
ski czerski, urodził się w Lesznowoli, a dzie-
dziczył dobra Prażmów. Akces do konfederacji 
sejmowej podpisał w pierwszym terminie.  
29 kwietnia 1791 r. głosował za przyjęciem 
prawa miejskiego Warszawy. 3 maja był na 
posiedzeniu sejmu i poparł konstytucję. We-
dług króla: powszechny uzyskał dla siebie od 
współobywateli szacunek. 

W dzieło Konstytucji 3 Maja zaangażował 
się także młodszy brat Andrzeja, Franciszek 
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Ksawery Rostworowski (1749–1816), dziedzic 
Lesznowoli i Mirowic, żonaty z Izabelą Mała-
chowską, bratanicą Stanisława – marszałka Sej-
mu Czteroletniego, siostrą Jana Nepomucena – 
właściciela Nowego Miasta nad Pilicą. W maju 
1791 r. Franciszek Ksawery znalazł się w szere-
gu pierwszych członków fundatorów Zgroma-
dzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

W dobie Sejmu Wielkiego kształtowało się 
społeczeństwo obywatelskie. 2 grudnia 1789 r. 
na zamek w Warszawie udała się tzw. czarna 
procesja, domagając się reformy miast. Pod 
stosownym memoriałem podpisali się m.in. 
przedstawiciele Czerska, Grójca i Warki. 

Komisarze-obywatele

26 marca 1789 r. Sejm Wielki uchwalił po-
datek dziesiątego grosza (od dochodu) pod 
nazwą ofiary wieczystej stanu rycerskiego.  
W poszczególnych powiatach powołano ko-
misje złożone z przedstawicieli miejscowej 
szlachty, mające ten podatek egzekwować. 

Sejm Czteroletni powołał także komisje 
cywilno-wojskowe stanowiące najważniej-
szy organ administracji lokalnej kraju. Do 
najprężniej działających należała Komi-
sja Porządkowa Cywilno-Wojskowa Ziemi 
Czerskiej, urzędująca w klasztorze oo. Fran-
ciszkanów w Warce. Funkcjonowała od 22 lu- 
tego 1790 r. do 7 sierpnia 1792 r. W znacz-
nej mierze tworzyli ją szlachcice wchodzący 
także w skład komisji podatkowej. Przewod-
niczącym został Paweł Boski, podkomorzy 
ziemi czerskiej. 

Bitni Mazurzy zapewne z niechęcią przyjęli 
wprowadzony przez komisję zakaz noszenia 
na jarmarkach, targach i odpustach strzelb, 
kijów, kosturów, oprócz lasek grubości palca 
małego. Nie u wszystkich mieszczan spotkał 
się ze zrozumieniem zakaz otwierania szyn-
ków i sklepów w niedzielę. Regularnie moni-
torowano ceny targowe pszenicy, żyta i innych 
artykułów żywnościowych z Grójca i Warki, 
dbano o jakość wyrobów piekarskich itp. Dużą 
wagę przykładano do rozwoju oświaty. 

Komisja pozytywnie przyjęła uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja. W 1792 r., w godzinie pró-

by wobec nieuchronnej wojny z Rosją, przesła-
no królowi deklarację wierności ustawie za-
sadniczej oraz rozesłano Uniwersał o obronie 
pospolitej, polecając jego publikację z ambon. 
Znalazła się tam m.in. następująca uwaga: 
Niechaj ziemia nasza w gorliwości obywatel-
skiej uprzedzoną nie będzie. Wojna z Rosją  
w 1792 r. w obronie konstytucji została prze-
grana. W następnym roku pod presją rosyj-
skiego wojska sejmik czerski wybrał posłów 
na sejm w Grodnie, który zatwierdził II roz-
biór Polski. 

Nadzieje i klęska

24 marca 1794 r. na krakowskim rynku zło-
żył przysięgę Tadeusz Kościuszko, a 17 kwiet-
nia z sukcesem zaatakowano wojska rosyjskie 
stacjonujące w Warszawie. Dowództwo nad 
pospolitym ruszeniem ziemi czerskiej i obo-
wiązek gromadzenia zapasów należały do ge-
nerała majora Karola Wodzińskiego, starosty 
nurskiego, rezydującego w Warce. 

Generał major Wodziński niespecjalnie 
garnął się do uzbrajania chłopów. Pospo-
lite ruszenie zbierało się powoli. 22 maja 
Rada Zastępcza Tymczasowa stwierdziła, że:  
W stanie dzisiejszym obrony powszechnej 
i pospolitego ruszenia ośmiu Moskali mogli 
mieć śmiałość wnijść do miasta Goszczyna 
i tamże bezkarnie wolno furaże naznaczać. 
Słusznie stąd Rada wnosi sobie, że w ziemi 
czerskiej, a szczególniej w Goszczynie, zale-
cenia Rady i nakazy względem pospolitego ru-
szenia nie są wykonane i uskutecznione.

W rejonie Grójca operowali wybitni pol-
scy dowódcy: Jan Henryk Dąbrowski, Filip 
Hauman, Stanisław Mokronowski, Józef Za-
jączek. Walczyli z Rosjanami i Prusakami.  
W czerwcu przez ziemię grójecką maszerował 
z wojskiem Tadeusz Kościuszko. Stał obozem 
w Warce, Przybyszewie i Lewiczynie. Pomimo 
wspaniałej obrony Warszawy, której koncepcję 
miał Naczelnik wypracować ponoć w Lewiczy-
nie, powstanie zakończyło się klęską. Ziemię 
czerską okupowały wojska nieprzyjacielskie 
– wycie i płacz było słychać przez szesnaście 
tygodni.
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Po III rozbiorze Polski (1795) Grójeckie zna-
lazło się pod zaborem pruskim. Miasta i dobra 
królewskie oraz kościelne przejął na własność 
rząd zaborczy. 

w bitewnym kurzu

Napoleon, pokonawszy Prusaków, w 1807 r. 
darował Polakom Księstwo Warszawskie 
utworzone z ziem byłego zaboru pruskiego. 
Podczas wojen napoleońskich chwałą okryło 
się wielu synów ziemi grójeckiej. 

Jan Leon Hipolit Kozietulski (1778–1821) to 
przedstawiciel rodziny szlacheckiej h. Abdank 
mającej swoje gniazdo we wsi Kozietuły koło 
Mogielnicy. Był synem Antoniego, członka ko-
misji podatku dziesiątego grosza i komisji po-
rządkowej cywilno-wojskowej ziemi czerskiej. 
Sławę przyniósł mu udział w szarży w wąwo-
zie Somosierry i w bitwie pod Wagram. Nieraz 
na polu walki osłaniał samego Napoleona, 
który uhonorował go Krzyżem Kawalerskim  
i Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej oraz 
tytułem barona Cesarstwa.

Bardzo pronapoleońska była rodzina Fran-
ciszka Ksawerego Rostworowskiego, dziedzica 
Lesznowoli i Mirowic. Dwóch jego synów, Sta-
nisław i Mikołaj, służyło w pułku szwoleżerów 
Gwardii Cesarskiej, trzeci zaś, Antoni Meliton, 
w armii Księstwa Warszawskiego. W wojsku 
Księstwa służył także syn Andrzeja Rostwo-
rowskiego z Prażmowa, Jan Tadeusz (1779–
1853), uczestnik wojny z Austrią w 1809 r.

W gwiazdę Napoleona uwierzył Michał 
Młochowski (1786–1853), dziedzic Kociszewa, 
syn Pawła Młochowskiego, komisarza podatku 
dziesiątego grosza. W 1806 r. wstąpił do 2 Puł-
ku Ułanów Księstwa Warszawskiego, w 1807 r. 
został podporucznikiem w 4 Pułku Piechoty, 
wreszcie kapitanem w 11 Pułku Piechoty. Wal-
czył m.in. w Hiszpanii. Dni chwały przeżywa-
li synowie Filipa Puszeta, komisarza podatku 
dziesiątego grosza. Jan Chrzciciel i Antoni Ka-
jetan, obaj urodzeni w Gościeńczycach, zostali 
ranni po Juteborgiem i dostali się do niewoli. 

Po upadku Napoleona utworzone zostało 
Królestwo Polskie mające władcę w osobie 
cara Rosji. 

Bombardierzy niewieścich serc
Postanowieniem księcia namiestnika kró-

lewskiego Józefa Zajączka z 12 lipca 1817 r. 
w Warce zajęto dwie stajnie. Trzymała  
w nich swoje konie 1 Kompania Artylerii Lek-
kiej Pieszej Wojska Polskiego. Jesienią 1822 r. 
przeniesiono ją z Warki do Grójca. W Grójcu 
znajdowało się też dowództwo 1 Brygady Ar-
tylerii Pieszej z pułkownikiem Antonim Płon-
czyńskim na czele. W Warce ulokowano Pół-
kompanię Rakietników Pieszych dowodzoną 
przez kapitana II klasy Karola Skalskiego  
i Półbaterię Rakietników Konnych dowodzoną 
przez pułkownika Józefa Jaszowskiego. Wa-
reccy artylerzyści tworzyli pierwotną formę 
wojsk rakietowych, posługiwali się bowiem 
tzw. racami kongrewskimi wystrzeliwanymi 
nie z dział, lecz z tzw. kozłów. 

Obecność jednostek artyleryjskich pozytyw-
nie stymulowała rozwój gospodarczo-kultural-
ny Grójca i Warki. Rozkwitł handel artykuła-
mi żywnościowymi i zbożem. Wśród oficerów 
nie brakowało ciekawych indywidualności. 
W latach 1826–1829 w 1 Kompanii Artylerii 
Lekkiej Pieszej w Grójcu służył podporucznik 
Stanisław Rzewuski (1806–1831), syn Wacła-
wa Seweryna i Rozalii z Lubomirskich, absol-
went Sorbony, doktor filozofii. Spośród warec-
kich rakietników wyróżniał się Jan Marcin 
Banzamer – absolwent prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, kartograf. Uliczkami Warki 
paradowała ośmioosobowa orkiestra dęta – 
pierwowzór Orkiestry Miejskiej „Moderato”. 

Artylerzyści skutecznie bombardowali nie-
wieście serca. W czerwcu 1819 r. 39-letni puł-
kownik Antoni Płonczyński poślubił 28-letnią 
rozwódkę z Jasieńca – Izabelę z Łuszczewskich 
Gagatkiewiczową. (Izabela z pierwszego mał-
żeństwa z Michałem Gagatkiewiczem miała 
córkę Eleonorę, późniejszą filozofkę). 

Samotność bohatera
Gdy 10 września 1797 r. warecki franciszka-

nin ks. Franciszek Bartłomiej Jabłoński chrzcił 
Piotra Jacka Wysockiego h. Odrowąż, nie 
przypuszczał, że syn niezamożnych szlachci-
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ców, Jana i Katarzyny z Brzumińskich, wpłynie  
w tak istotny sposób na dzieje ojczyste. Rodzice 
chłopca wyprowadzili się z Warki do Pawłowic 
pod Tarczynem. Piotr wcześnie stracił ojca. 
Musiał pomagać w gospodarstwie. Podstawy 
wiedzy zdobyte w gimnazjum w Warszawie 
poszerzał drogą konsekwentnego samouctwa. 

Pasjonował się historią starożytną i poezją ro-
mantyczną. W 1818 r. wstąpił do wojska Kró-
lestwa Polskiego. Awansował na podporucz-
nika, prowadził zajęcia z musztry w Szkole 
Podchorążych Piechoty. W 1828 r. stanął na 
czele tajnego związku. 29 listopada 1830 r. 
o godzinie 18.55 zjawił się we wspomnianej 
szkole. Zawołał: Polacy! Wybiła godzina ze-
msty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! 
Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopila-
mi dla wrogów. Tak zaczęło się powstanie li-

stopadowe. Wywołując je, Wysocki nie myślał 
o przejęciu władzy politycznej nad zrywem. 
Wierzył, że doświadczeni generałowie popro-
wadzą młodzież do zwycięstwa. Przeliczył się, 
podobnie jak przeliczyli się Mikołaj Koszewski 
z Warki – wzięty do niewoli 25 lutego 1831 r. 
pod Grochowem, bracia Adam Paweł i To-
masz Antoni Kicińscy z Lechanic – wzięci do 
niewoli 19 czerwca 1831 r. podczas ataku na 
Wilno, bracia Ireneusz i Jan Radyszkiewiczo-
wie i inni. 

Rakietnicy odznaczyli się w bitwach pod 
Wawrem (18–20 lutego i 31 marca) i Grocho-
wem, gdzie wypuścili race na szarżującą jaz-
dę rosyjską (7 września). Zaraz po powstaniu 
warczanie spalili koszary po rakietnikach, aby 
tam, gdzie przebywały wojska polskie – wróg 
nie rezydował. 

Piotr Wysocki we wrześniu 1831 r. dostał się 
w ręce Rosjan. Zasądzoną karę śmierci osta-
tecznie zamieniono na wieloletnią katorgę na 
Syberii. W 1857 r. Wysocki wrócił z zesłania  
i zamieszkał w Warce. Z żołnierza przedzierzg- 
nął się w rolnika. Żalił się w liście do przyja-
ciela: Ja tu żyję jak pustelnik, jak biedak, nie-
szczęśliwy biedak. Zmarł 6 stycznia 1875 r.  
w Warce i tutaj został pochowany. 

Z motyką na słońce 

W atmosferę lat bezpośrednio poprzedzają-
cych wybuch powstania styczniowego wpro-
wadza nas tabliczka widniejąca na zewnętrz-
nej ścianie kościoła w Lewiczynie. Upamiętnia 
poległych w Koronie i Litwie 1861 R. Zatem 
także Grójeckie żyło manifestacjami patrio-
tycznymi zapoczątkowanymi pogrzebem ge-
nerałowej Sowińskiej w czerwcu 1860 r. Hasła 
powstańcze zyskały tu poparcie szlachty, czę-
ści mieszczaństwa i duchowieństwa parafial-
nego. Ludność żydowska, w swojej masie, nie 
była zasymilowana ze społeczeństwem pol-
skim. Chłopi nie mieli jeszcze świadomości 
narodowej, a słowa Polska czy Polak kojarzyły 
im się głównie z karbowym czy karą chłosty 
za kradzież drzewa z pańskiego lasu. W 1863 r. 
chłopi ze Świdna koło Mogielnicy widzieli  
w powstańcach po prostu leni, którzy zamiast 

23	 Piotr	Wysocki,	po	powrocie	z	Syberii 
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pracować, woleli włóczyć się po lasach, szaleńców 
porywających się na wszechmocnego cesarza.

W tym stwierdzeniu nie było zbyt wiele prze-
sady. W Górze Kalwarii, Grójcu, Piasecznie, Tar-
czynie i Warce stacjonowała 4 Brygada Saperów, 
łącznie 1161 dobrze uzbrojonych żołnierzy. Po-
wstańcy zaś dysponowali: dubeltówką myśliw-
ską na ptaszki, szablą bez pochwy, nie zapra-
wioną kosą, drągiem, gołą pięścią. Brakowało 
im jednolitego dowództwa i planu działania. 

21 stycznia 1863 r. szlachta zjechała się  
w majątku Zalesie pod Błędowem, należącym 
do Bronisława Miniewskiego. Pobłogosławiona 
przez ks. Rocha Wójcickiego z Belska młodzież 
z nabożnym na ustach śpiewem wyruszyła 
zaprzęgami, niby na myśliwską wycieczkę. 
W lesie pod Odrzywołkiem miano połączyć 
się ze szlachtą ziemi czerskiej, aby wspólnie 
uderzyć na Grójec. Cały ten kulig zatrzymał 
się pod Trzylatkowem. Wszystkim wydawało 

24	 Grupa	Rekonstrukcji	Historycznej	Warka,	2014	r.

25	 Pomnik	powstańców	styczniowych	w	Rytomoczydłach

26	 Inscenizacja	rozstrzelania	Władysława	Kononowicza	i	jego	towarzyszy	zorganizowana	4	czerwca	2013	r.	 

w	Warce	

24 25

26



28 Tradycja Mazowsza

się bowiem, że mają przed sobą w rozwiniętej 
linii rosyjskie szeregi. Tymczasem owym nie-
przyjacielem, okrytym całunem wieczornym, 
był… młody, kilkunastoletni drzewostan so-
snowy. Do Grójca nie dojechano. W tamten 
dzień podniosły nastrój panował także w Mo-
gielnicy. Ks. Kasper Grzywaczewski ruszył na 
Grójec na czele swoich parafian uzbrojonych 
w kosy, kilka strzelb i sztyletów. Po drodze do-
szło do strzelaniny. Atak na Grójec udał się – 
częściowo – 25 stycznia 1863 r.

Wśród dowódców partii powstańczych wy-
różniał się Ludwik Żychliński (1837–ok. 1891) 
– były uczestnik walk na Sycylii i amerykańskiej 
wojny domowej, naczelnik wojskowy powiatu 
rawskiego i warszawskiego, dowódca oddzia-
łu „Dzieci Warszawy”. Surowo przeciwdziałał 
anarchii wdzierającej się w szeregi powstańcze. 
Wyłapał cztery bandy, skazał ich członków na 
śmierć. We wrześniu 1863 r. na czele „Dzieci 
Warszawy” spalił koszary w Grójcu, Górze Kal-
warii i Warce. Aresztowano go 10 grudnia tego 
roku w Michrowie koło Pniew. 

W pierwszej połowie 1863 r. w dawnej zie-
mi czerskiej mocno we znaki Moskalom dał 

się Władysław Kononowicz, zdymisjonowany 
oficer armii carskiej. Stoczył wiele udanych 
potyczek. Ostatecznie, w wyniku zakrojonej 
na szeroką skalę akcji wojska rosyjskiego, zo-
stał schwytany i wraz z dwoma adiutantami 
rozstrzelany 4 czerwca 1863 r., w dzień Bo-
żego Ciała, na wareckim błoniu. Kononowicz 
i jego towarzysze do dziś pozostają w Warce 
żywą legendą. Trochę inaczej działalność Ko-
nonowicza postrzegał Władysław Matlakow-
ski, który w czasie powstania miał 13–14 lat.  
W swoich wspomnieniach napisał: W lasach 
za Pilicą założony był obóz, którego czynności 
ograniczyły się na jedzeniu, piciu i hulaniu,  
a tymczasem broń, pieniądze, żywność i zaso-
by szły od mieszkańców do obozu. 

Do największej potyczki doszło 18 maja 
1863 r. pod Nową Wsią koło Warki. Zmęcze-
ni marszem powstańcy zaspali i wczesnym 
świtem dali się zaskoczyć Rosjanom. 16 lu-
tego 1864 r. w pobliżu Belska Rosjanie rozbili 
formujący się oddział Apolinarego Młochow-
skiego, zabijając 40 powstańców, a kilku-
dziesięciu biorąc do niewoli. Przyprowadzeni  
19 lutego do Warszawy jeńcy – jak informował 

27	 Grób	powstańca	listopadowego	i	styczniowego	–	Augustyna	Lewińskiego	(zm.	1890)	na	starym	cmentarzu	

parafialnym	w	Grójcu	

28	 Uroczystości	patriotyczne	przy	pomniku	powstańców	styczniowych	w	Gołębiowie	koło	Jasieńca	

27 28



29Powiat grójecki

„Dziennik Poznański” – pełni religijno-patrio-
tycznego natchnienia w pochodzie przez ulice 
stołecznego grodu śpiewali uroczysty hymn 
„Boże coś Polskę”. 

Wymierne korzyści z powstania odnieśli 
chłopi. Otrzymując na własność ziemię, na 
której gospodarowali, stali się podmiotem ży-
cia społecznego. Zdaniem W. Matlakowskiego, 
powstanie doprowadziło Polaków do nędzy 
i upadku, do utracenia i cienia wolności, do 
zupełnego obalenia szkół tak dobrze już pro-
wadzonych. Ks. Józef John z Lewiczyna, ks. 
Wincenty Grodzicki z Warki, Jan Tadeusz 
Lubomirski z Małej Wsi, Teodor Zaborowski  
z Zaborowa i inni zesłani zostali na Sybe-
rię. Do szkół i urzędów wprowadzono jako 
obowiązkowy język rosyjski. Prawa miejskie 
utraciły m.in. Czersk, Goszczyn, Przybyszew  
i Tarczyn.

znów na mapie
W 1867 r. w guberni warszawskiej z dawne-

go powiatu warszawskiego utworzono cztery 
nowe: warszawski, grójecki, górnokalwaryj-
ski i błoński. W 1879 r. zlikwidowano powiat 
górnokalwaryjski, włączając go do grójeckie-
go. Obejmował on wówczas cztery miasta: 
Grójec, Górę Kalwarię, Mogielnicę i Warkę, 
oraz 18 gmin wiejskich: Belsk, Błędów, Bo-
rowe, Czersk, Drwalew, Jasieniec, Jazgarzew, 
Kąty, Kobylin, Komorniki, Konary, Konie, Le-
chanice, Lipie, Nową Wieś, Promnę, Rykały  
(z siedzibą w Goszczynie), Wągrodno. W 1877 r. 
największym zakładem przemysłowym była 
cukrownia w Czersku, zatrudniająca 320 pra-
cowników, ponadto istniało: 159 młynów,  
9 gorzelni, 5 browarów, 3 garbarnie, krochmal-
nia, cegielnia, tartak, octarnia i olejarnia. 

29	 Grójec	ok.	1909–1915	r.	Końcówka	rządów	rosyjskich	
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Na czele administracji powiatowej stał na-
czelnik. W Grójcu na początku lat 70. XIX w. 
funkcję tę pełnił Konstanty Krupski. Razem 
z nim w mieście nad Molnicą przebywała có-
reczka Nadieżda, przyszła towarzyszka życia 
Włodzimierza Lenina. 

Warto zauważyć, że na przełomie XIX i XX w. 
Grójec stanowił siedzibę rozległego dekana-
tu składającego się z 30 parafii: Belsk, Błę-
dów, Boglewice, Chynów, Czersk, Drwalew, 
Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, 
Jazgarzew, Jeziórka, Konary, Lewiczyn, Lipie, 
Łęczeszyce, Michałowice, Mogielnica, Ostro-
łęka, Pieczyska, Prażmów, Promna, Przyby-
szew, Rembertów, Sobików, Tarczyn, Warka, 
Wilków, Worów, Wrociszew.

Nowe idee

W pierwszej dekadzie XX w. doszło do 
znacznego ożywienia politycznego. W latach 
rewolucji 1905–1907 organizowano wiece  
i manifestacje, kolportowano nielegalne bro-
szury, gazetki i ulotki. Wielu zwolenników 
zyskały sobie ruchy ludowy i socjalistyczny. 
Wokół pisma „Zaranie” skupili się chłopi  
z Tomaszem Nocznickim na czele. Mieli dość 
biedy, niewiedzy i zacofania. Spośród działa-
czy socjalistycznych można wymienić choć-
by braci Bagniewskich, co ciekawe ziemian, 
którzy urządzali manifestacje w Warce. Za-
równo ludowców, jak i socjalistów zwalczało  
z ambon duchowieństwo katolickie. Włady-
sława Głodowska-Sampolska, współpracująca 
z zaraniarzem Janem Cieślakiem z Podgórzyc, 
wspominała: Na górce obok Podgórzyc, tuż 
przy szosie, był kościół i obok wieś Konary,  
w której mieściła się gmina. Do gminy przy-
chodziła cała korespondencja, którą prze-
glądał nie tylko sekretarz gminny, lecz także 
miejscowy ksiądz, zachodzący do gminy dwa 
razy w tygodniu, wtedy właśnie, gdy przywo-
żono pocztę. Działo się to przeważnie w dni 
targowe. Ksiądz zwalczał wszystkich czytają-
cych „Zaranie”. Proboszczowi jeszcze bardziej 
nie podobał się, też kolportowany w rejonie 
Podgórzyc, „Kurier Lubelski”, organ Polskiej 
Partii Socjalistycznej. 

dobry wzór
Na początku I wojny światowej społeczeń-

stwo powiatu grójeckiego na ogół stało wiernie 
przy cesarzu Rosji, obawiając się – jak głosiła 
propaganda rosyjska – nadejścia okrutnych 
Niemców. Jesienią 1914 r. doszło do wiel-
kiej bitwy w rejonie Warki. Atak Niemców  
i Austriaków odparto, co nie udało się jed-
nak w następnym roku. Latem 1915 r. na zie-
mi grójeckiej skończyły się rządy rosyjskie,  
a zaczęły niemieckie. Okres 1915–1918 to dla 
społeczeństwa podbitego kraju z jednej stro-
ny typowa polityka okupanta nakładającego 
kontrybucję, z drugiej zaś – większe swobody 
narodowe, rozwój szkolnictwa i samorządu te-
rytorialnego. Jeden z czołowych samorządow-
ców Grójecczyzny, ziemianin Stanisław Cze-
kanowski z Kośmina, za wzór samorządowca 
uważał właśnie niemieckiego starostę. 

Skromne budżety
W latach II Rzeczypospolitej powiat gró-

jecki pod względem powierzchni (1670 km2) 
zajmował drugie miejsce w województwie 
warszawskim. Pierwszym starostą powia-
tu został chłop Andrzej Żółcik (zm. 1928)  
z Belska Dużego, radykalny działacz ruchu 
ludowego, przyjaciel Tomasza Nocznickiego. 
Na stanowisku utrzymał się kilka miesięcy. 
Już na początku 1919 r. starostą mianowano  

30	 Żołnierze	niemieccy	świętują	urodziny	cesarza	

Wilhelma	II	na	wareckim	rynku	podczas	I	wojny	

światowej	
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dr. praw Stanisława Gołąba, urzędnika z Ga-
licji. W międzywojniu starostowie reprezen-
towali władzę państwową, a zarazem – jako 
przewodniczący sejmików powiatowych – 
stali na czele samorządu powiatowego. Mię-
dzywojenny samorząd terytorialny, zarówno 
na szczeblu powiatowym, jak i gminnym, 
podejmował inicjatywy służące szeroko poję-
temu rozwojowi miasteczek i wsi, borykał się 
jednak z niedostatkiem środków finansowych  
i rozpolitykowaniem. Budowa szkół w Grójcu 
i Warce spowodowała krach finansów miej-
skich. Na początku lat 30. w Grójcu i w Warce 
wprowadzono – okresowo – rządy komisarycz-
ne, ustanawiając w miejsce rady miejskiej radę 
przyboczną – organ doradczy komisarza. 

Powiat w dalszym ciągu miał charakter 
rolniczy. Największym ośrodkiem przemy-
słowym była Warka, gdzie działała Fabryka 
Okuć Budowlanych „Bracia Lubert”. Grójec 
posiadał m.in. fabryczkę maszyn rolniczych. 
W Mogielnicy dominowała branża garbarska. 
Góra Kalwaria słynęła z cadyka. Mieszkańcy 
miasteczek zajmowali się głównie handlem  
i rzemiosłem. W ciągu 20 lat odrobiono zale-
dwie cześć zaniedbań z okresu zaborów. Wiele 
do życzenia pozostawiała kultura sanitarna, 
miasteczka nie posiadały kanalizacji. 

Zostały mogiły
Niemieckie bombowce pojawiły się nad 

ziemią grójecką rankiem 1 września 1939 r.  
W Warce zaatakowano rejon stacji PKP, mosty 
i szkoły. Dla miasta powiatowego szczególnie 
tragiczny okazał się 6 września. Powodem 
aktywności niemieckiego lotnictwa w tamtą 
środę był zapewne zamiar zniszczenia pol-
skiego lotniska polowego usytuowanego w po-
bliżu Grójca – w Drwalewie. Bombardowanie 
trwało od godziny 4.00 do 17.00 z przerwami, 
spowodowało duże starty materialne i ludzkie. 
Do kontrakcji przystąpił klucz myśliwców  
z podporucznikiem Czesławem Główczyń-
skim (późniejszym adiutantem naczelne-
go wodza generała Władysława Sikorskiego)  
i kapralem Zdzisławem Urbańczykiem – obaj 
z 162 Eskadry Myśliwskiej – oraz plutonowym 
Franciszkiem Prętkiewiczem – ze 161 Eska-

dry Myśliwskiej – za sterami. Piloci doścignęli 
niemieckie bombowce, dwa z nich zestrzeli-
wując, trzeci zaś uszkadzając. 

7 września w Grójcu znalazł się gen. Ju-
liusz Rómmel, by kierować wycofującymi się 
oddziałami i taborami Armii „Łódź”. Przez 
płonący Grójec ewakuowała się także ludność 
cywilna zmierzająca ku Wiśle. 8 września na 
teren powiatu grójeckiego weszły jednostki  
1 Dywizji Pancernej gen. Schmidta, działają-
cej w ramach 16 Zmotoryzowanego Korpusu 
Armijnego Wehrmachtu. O 8.45 Niemcy zaję-
li Mogielnicę, o 10.00 – Grójec, około południa 
– Górę Kalwarię, w godzinach wieczornych – 
Warkę. Jeszcze w następnych dniach przez 
Grójeckie przedzierały się w kierunku Wisły 
polskie oddziały, w tym 31 Pułk Strzelców Ka-
niowskich pod dowództwem podpułkownika 
Wincentego Wnuka. We wrześniu 1939 r. na 
terenie powiatu grójeckiego poległo co naj-
mniej 154 żołnierzy polskich. Są oni pochowa-
ni na miejscowych cmentarzach parafialnych. 
W Michałowicach są groby podoficera Jana 
Małka (lat 40) oraz Władysława Siemieńskie-
go (1891–1939), założyciela i dyrektora Pań-
stwowej Stadniny w Racocie w Wielkopolsce. 
Ten ostatni, były artylerzysta pociągu pancer-
nego „Śmiały”, wykonując polecenie władz,  
29 sierpnia 1939 r. wyruszył z całą stadniną na 
wschód. Zginął trafiony odłamkiem podczas 
niemieckiego nalotu. 

oaza na wulkanie?
W czasie wojny powiat grójecki należał do 

dystryktu warszawskiego w Generalnej Gu-
berni. Na czele powiatu stał niemiecki od-
powiednik polskiego starosty – Kreishaupt-
mann, mający do dyspozycji całą machinę 
biurokratyczną złożoną z Niemców, folksdoj-
czów i niewielkiej garstki Polaków. W urzę-
dach gminnych pozostawiono część wójtów 
sprzed września 1939 r., wprowadzając jednak 
i folksdojczów. Podobnie było w magistratach. 
Folskdojczka Jadwiga Kosmahl tak brutalnie 
rządziła Warką, że w końcu hitlerowcy zastą-
pili ją Polakiem. 

Główne zadanie administracji gminnej pole-
gało na realizacji poleceń okupanta. Na prze-
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łomie 1939 i 1940 r. urzędnicy gminni musieli 
zebrać i przesłać do starostwa w Grójcu: pod-
ręczniki do historii, książki o treści antynie-
mieckiej i radioodbiorniki. Okupant zamknął 
szkoły średnie, pozostawiając tylko szkoły 
powszechne o ograniczonym programie na-
uczania, mające kształcić robotników rolnych. 
Polityka kontyngentowa zaostrzała się wraz  
z upływem czasu. Żydów zamknięto w gettach 
w Grójcu, Warce, Górze Kalwarii i Tarczynie. 
Stąd wywieziono ich do getta w Warszawie,  
a następnie do obozów koncentracyjnych. Woj-
nę przeżyli tylko nieliczni. 

W Grójeckiem przyjęto tysiące uciekinie-
rów z Poznańskiego i z Pomorza, a także wielu 
przedstawicieli świata kultury, nauki i polity-
ki. Wielu z tych ludzi włączało się w konspi-
rację. Na ziemi grójeckiej zręby państwa pod-
ziemnego powstały już pod koniec paździer-
nika 1939 r. Z czasem ukształtował się Ob-
wód ZWZ-AK Grójec „Głuszec”, wchodzący  
w skład Podokręgu Zachodniego ZWZ-AK 
„Hallerowo”. Obwód ZWZ-AK Grójec „Głu-
szec” tworzyły ośrodki: I – Grójec, II – Tarczyn, 
III – Góra Kalwaria, IV – Warka, V – Nowa 
Wieś, VI – Goszczyn, VII – Mogielnica, VIII – 
Lipie, IX – Chynów. Na działalność akowców 
składały się: wywiad i informacja, łączność ra-
diowa, szkolenie wojskowe, odbiory zrzutów, 
niszczenie linii telefonicznych, dokumentów, 
wyposażenia urzędów gminnych i mleczarń, 
zdobywanie pieniędzy, akcje likwidacyjne.  
W nocy z 26 na 27 marca 1944 r. z siedziby 
grójeckiego Gestapo uwolniono 26 osób. Feno-
menem okresu okupacji w powiecie grójeckim 
było tajne nauczanie prowadzone zarówno na 
szczeblu szkoły podstawowej, jak i średniej. 

Podczas okupacji najgorszą rzeczą było uczu-
cie strachu, wywołane nie tylko takimi działa-
niami, jak powieszenie polskich lewicowców  
w 1942 r. w Grójcu i Goszczynie czy mord na 
ulicach Warki z lipca 1943 r. Z drugiej strony Ta-
deusz Morawski z Małej Wsi zatytułował swoje 
wspomnienia z lat okupacji: Oaza na wulkanie. 
Podobno surowym restrykcjom przeciwko lud-
ności polskiej sprzeciwiał się starosta Werner 
Zimmermann, a z niektórymi urzędnikami 
niemieckimi można było się dogadać. Uniknię-
to terroru w najgorszym wydaniu.

Nie tylko stalinizm
Okres PRL-u nie był jedynie czarną dziurą 

w dziejach powiatu grójeckiego, od którego  
w 1952 r. odłączono Górę Kalwarię. Za duży 
sukces należy uznać odbudowę z gruzów mia-
sta Pułaskiego czy podwareckich wsi. Tutaj 
życie zaczynano w zasadzie od zera. Po 1945 r. 
nastąpił duży postęp cywilizacyjny. Rozprawio-
no się z analfabetyzmem, wzniesiono wiele no-
wych szkół, w miasteczkach, które przed wojną 
opisywane były jako prowincjonalne mieściny, 
zbudowano kanalizację i wodociągi. Nastąpiło 
znaczne uprzemysłowienie powiatu. 

Zaraz po zakończeniu II wojny światowej nie 
w pełni zdawano sobie sprawę z zagrożenia to-
talitarnego. Na petycjach o zwolnienie z aresz-
tu w UB lekarza powiatowego Stanisława Ko-
walczewskiego podpisywali się pracownicy gró-
jeckiego magistratu i milicjanci. Zapowiedzią 
tego, co może nastąpić, była zbrodnia dokona-
na przez siły bezpieczeństwa 1 grudnia 1945 r. 
w Budkach Petrykowskich na działaczach 
polskiego państwa podziemnego: Zbigniewie 
Hanke, Tadeuszu Liszkiewiczu i Bolesławie 
Łukowskim. Mrzonki o demokracji zakończy-
ły się wraz ze zjednoczeniem Polskiej Partii 
Robotniczej z Polską Partią Socjalistyczną i po-
wstaniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej. W okresie stalinowskim zmorą wsi były 
obowiązkowe dostawy płodów rolnych czy ak-
cja zakładania spółdzielni produkcyjnych. 

Po 1956 r. najpierw nastąpił okres odwilży 
politycznej, a potem tzw. stabilizacji gomuł-

31	 Dom	partii	w	Grójcu 
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kowskiej. Lata 70. to dekada Edwarda Gierka. 
Z krajobrazu zaczęły znikać drewniane domki 
kryte strzechą, chruściane płoty, nieprzejezd-
ne po deszczu drogi. Postęp byłby niemożliwy 
bez społeczników. Czyny społeczne nie ogra-
niczały się tylko do aspektu propagandowego. 
Świadectwem ich znaczenia są m.in. zmiany 
infrastrukturalne na terenie Belska Dużego.

Za nieudany eksperyment należy uznać 
skasowanie w 1954 r. gmin oraz powołanie 
gromadzkich rad narodowych, co w praktyce 
oznaczało upaństwowienie samorządu tery-
torialnego. W 1973 r. przywrócono gminy, zaś 
w 1975 r. zlikwidowano powiaty, tworząc 
nową sieć województw. „Okolicę kwitnącej 
jabłoni” włączono do nowo powstałego woje-
wództwa radomskiego. Grójecczanie przyjęli 
ten akt jako odcięcie od warszawskiej ma-
cierzy. Z drugiej strony Grójec i Warka wraz  
z całym regionem sadowniczym stanowiły 
duży atut nowego województwa. 

W latach 70. o Grójeckiem zrobiło się głoś-
no za sprawą ks. Czesława Sadłowskiego ze 
Zbroszy Dużej i jego dzielnych parafian. Zbro-
sza Duża stała się synonimem opozycyjno-
ści wobec reżimu komunistycznego. Mówiła  
o niej „Wolna Europa”. 

Małe ojczyzny
27 maja 1990 r. odbyły się wolne wybory 

samorządowe. Od tej pory to na samorządow-
cach spoczywa odpowiedzialność za rozwój 
małych ojczyzn. Przeprowadzono kolejną re-
formę administracyjną, którą poprzedziły tar-
gi o granice nowych województw i przywróco-
nych do łask powiatów. Ostatecznie, w 1999 r. 
na mapie administracyjnej kraju pojawiło się 
duże terytorialnie województwo mazowiec-
kie z siedzibą w Warszawie, a w budynku przy 
ul. Józefa Piłsudskiego 59 w Grójcu znów, jak 
za dawnych lat, pojawił się starosta. Radni 

32,	33,	34,	35	Domy	sfotografowane	na	przełomie	lat	50.	i	60.	XX	w.	przez	działaczy	Polskiego	Towarzystwa	 
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powiatowi wybrali Władysława Piątkowskie-
go, byłego kierownika Urzędu Rejonowego, 
obecnie wójta gminy Belsk Duży. Powiat gró-
jecki zajmuje powierzchnię 1268,82 km2,  
a zamieszkiwany jest przez blisko 100 tysięcy 
osób, z czego większość żyje na wsi. W „naj-
większym sadzie Europy” filie otworzyło też 
kilka renomowanych firm europejskich. 

czajnik na torach

Około 70 km torowiska od stacji w Piasecz-
nie do Nowego Miasta nad Pilicą, przystanki 
i kilkadziesiąt hektarów ziemi. Tyle pozostało 
po legendarnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej, 
nie licząc kursów turystyczno-edukacyjnych 
na trasie Piaseczno–Tarczyn–Piaseczno or-

ganizowanych przez Piaseczyńsko-Grójeckie 
Towarzystwo Kolei Wąskotorowej.

Idea połączenia wąskotorówką Warszawy  
z powiatem grójeckim zrodziła się pod koniec 
XIX stulecia w głowie warszawskiego krawca 
Eugeniusza Paszkowskiego. Do spółki przy-
stąpili ziemianie, zapewne cadyk z Góry Kal-
warii, a z czasem i kapitaliści belgijscy. Robo-
ty ruszyły w marcu 1898 r. Tory położono po 
lewej stronie Traktu Nowoaleksandryjskiego 
(ul. Puławskiej) od placu Keksholmskiego 
(obecnie Unii Lubelskiej) przez Piaseczno do 
Góry Kalwarii. 11 maja 1899 r. na linii Warsza-
wa–Góra Kalwaria zaczęły kursować pociągi. 
Potem, etapami, linię przedłużano od Gołko-
wa w kierunku południowym. Wiosną 1914 r. 
doprowadzono ją do Grójca, podczas I wojny 
światowej do Mogielnicy, w 1924 r. do Nowego 

36	 Siedziba	Starostwa	Powiatowego	w	Grójcu

37	 Faurecia	w	Grójcu

38	 Filia	Ferrero	w	Belsku	Dużym	
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Miasta nad Pilicą. Zbudowano także odnogę 
z Grójca do Jasieńca. Oddanie każdego nowe-
go odcinka stanowiło okazję do świętowania. 
Społeczeństwo bowiem dość szybko doceniło 
zalety wynalazku uważanego przez konserwa-
tystów za dzieło szatana. Okazało się, że nie 
taki diabeł straszny, jak go malują. Ciuchcię 
nazywano m.in. „czajnikiem” na torach. 

Żydzi pierwsi się do niej przekonali i nazwa-
li ją rebbes kolejke. Podróż dyliżansem z War-
szawy do Góry Kalwarii, gdzie mieszkał cadyk, 
trwała około 8 godzin. Pierwszy pociąg przebył 
tę drogę w 2 godziny, później wystarczała go-
dzina. Po śmierci w 1905 r. cadyka Judy Arie 
Lejba Altera także jego syn, cadyk Abraham 
Mordechaj Alter (1866–1948), doceniał ten 
środek lokomocji. Podróżował w specjalnym 
wagonie, w towarzystwie licznych wyznawców, 
pragnących choćby otrzeć się o swojego mędr- 
ca i nauczyciela. Podczas postoju w Małej Wsi 
między Grójcem a Mogielnicą poczęstował 
cygarem zawiadowcę stacji. Chasydzi mo-
mentalnie rzucili się na tego ostatniego, żeby 
odkupić cygaro, które przecież przed chwilą 
cadyk miał w dłoniach. Zawiadowca pociął je 
na plasterki i sprzedał za okrągłą sumę. 

Grójecką koleją wąskotorową wojażowali 
wszyscy: od księcia Zdzisława Lubomirskiego 
do żebraka. Podróżni mieli do dyspozycji in-
frastrukturę w postaci stacji kolejowych w Gó-
rze Kalwarii, Grójcu, Mogielnicy czy Nowym 
Mieście. W zadbanych budynkach otoczonych 
zielenią można było nie tylko kupić bilet, ale 
także zjeść smaczny posiłek. Pasażerowie byli 
świadkami zachodzących zmian. W 1937 r.  
w Warszawie obserwowali przenosiny począt-
kowej stacji kolei z okolic placu Unii Lubel-
skiej do Szop Polskich. Tak zrodziła się sta-
cja Szopy (określenie Dworzec Południowy 
wprowadzono w czasie II wojny światowej).  
W tymże roku ziściło się też otwarcie ruchu 
motorowego. Wprowadzono 7 nowych zespo-
łów motorowych, składających się z wozu mo-
torowego i 1–2 przyczepek. Razem posiadano 
9 motorowych jednostek pociągowych (jedną 
z nich grójecka młodzież nazywała „lux torpe-
dą”). Rozwijały one prędkość do 50 km/h. Ruch 
odbywał się po jednym torze z tzw. mijankami. 
Nie brakowało wypadków. 16 lipca 1939 r. pod 
Powsinem doszło do czołowego zderzenia po-
między pociągami jadącymi z i do Warszawy. 
Zginęło 10 osób, rannych zostało około 200.

39 Setna	wycieczka	Polskiego	Towarzystwa	Krajoznawczego	z	Warszawy	do	Gucina	koło	Wilanowa,	26	kwietnia	
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Kolej obsługiwała liczne cegielnie (np. Fe-
niks, Gołków, Łęczeszyce, Łubna, Marki, 
Rozalin) i Cukrownię „Czersk” w Jasieńcu. 
Oprócz cegieł czy buraków cukrowych prze-
wożono m.in. drewno, węgiel, mąkę, mleko, 
zboże, ziemniaki, zwierzęta rzeźne. Podczas 
rozładunku towarów na bocznicach kolejo-
wych panował wielki ruch. Z grójeckiej stacji 
osobne tory prowadziły do magazynów Syndy-
katu Rolniczego i Młyna Greno. Rzecz jasna, 
podczas II wojny światowej szmuglowano 
produkty żywnościowe do stolicy. Transport 
towarowy odgrywał dużą rolę także w latach 
powojennych, gdy kolej została przejęta przez 
PKP. Kryzys rozpoczął się w połowie lat 60., 
wraz z poprawą stanu dróg i zwiększającą się 
konkurencją transportu samochodowego. 
Wprawdzie w 1976 r. uruchomiono przewóz 
ładunków w wagonach normalnotorowych 
na transporterach wąskotorowych (specjal-
nych wózkach), lecz nie uratowało to sytuacji. 
Najwierniejszym klientem okazało się woj-

sko transportujące paliwo na linii Piaseczno–
Nowe Miasto nad Pilicą. 

28 czerwca 1991 r. miał miejsce pożegnal-
ny kurs pasażerski na trasie Piaseczno–Gró-
jec. Potem zawieszono kursy pociągów towa-
rowych. Kolej grójecką wpisano do rejestru 
zabytków województw radomskiego i war-
szawskiego. W ostatnich latach pasjonaci 
kolejnictwa wraz z samorządami powiatu 
piaseczyńskiego i grójeckiego czynią starania  
o odnowienie Grójeckiej Kolei Wąskotoro-
wej. Prężnie działa Piaseczyńsko-Grójeckie 
Towarzystwo Kolei Wąskotorowej z siedzibą  
w Piasecznie (ul. Sienkiewicza 15). Uważa się, 
że wyprowadzona z lamusa historii wąskoto-
rówka stanowiłaby turystyczny atut regionu. 

Trochę szkoda, że rozebrano już tory prowadzą-
ce z Piaseczna do stolicy. Obecnie podróż autobu-
sem z Grójca do Warszawy – za sprawą korków 
w Raszynie – trwa nieraz ponad dwie godziny.  
W 1939 r. trasę z Grójca do stacji Szopy pokony-
wano mniej więcej w godzinę i piętnaście minut…

40	 Stacja	kolejki	wąskotorowej	w	Nowym	Mieście	nad	Pilicą	

40
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Przedmiot pożądania
Zaczęło się od jabłoni stojących przy dwo-

rach szlacheckich i plebaniach. Owoce stano-
wiły przedmiot pożądania dzieciarni. W 1888 r. 
zakradano się w Łęczeszycach do sadu ks. 
Klemensa Niedźwieckiego na jabłka, gruszki, 
śliwki i orzechy włoskie. Proboszcz łęczeszycki 
sprowadzał drzewka z ogrodów warszawskich. 
Miał w swoim sadzie jabłonie odmian: Reinet-
te du Canada, Reinette Gold von Blenheim, 
Reinette St. Lambert, Sztetytna Czerwona  
i Parmena Adama. 

Na przełomie XIX i XX w. zaczęło się poważ-
ne sadownictwo. Najważniejszą rolę odgrywał 
czynnik ekonomiczny. Na polach dominowa-
ły zboża, owoce zaś były artykułem rzadkim, 
a przez to luksusowym i drogim. Produkcja 
sadownicza stanowiła więc dla biednych chło-
pów grójeckich szansę na poprawę bytu. Przy 
okazji zyskałby cały kraj.

Filozofia Urbanowicza
Tak sprawę widział Witalis Urbanowicz, 

pierwszy w kraju objazdowy ogrodnik włoś- 
ciański. Jeździł po wsiach, wygłaszając odczy-
ty, rozprowadzając fachowe książki i drobne 
narzędzia. W 1909 r. opublikował książeczkę 
Jak należy sadzić drzewa, w której zamieścił 
dziesięcioro przykazań ogrodniczych. Pierw-
sze wzywało każdego, kto ma trochę pieniędzy, 
do kupna drzewek i założenia sadu. Drugie 
namawiało do korzystania z pomocy zawo-
dowych ogrodników, do czerpania wiedzy  
z książek i gazet. Trzecie tłumaczyło chłopu, 
że sadzi jabłonki nie tylko dla siebie, ale także 
dla dzieci: Ponieważ one głównie będą z nich 
korzystały, mając z tego zarobek, nie będą 
potrzebowały iść za parobków do Żydów, 
Niemców i innych przyjaciół. Przykazanie 
czwarte uczyło czci oraz szacunku dla drzewa 
owocowego: Bo w niem jest przyszłość kraju. 

Ty bracie, będziesz miał setki za owoc, a kraj 
miliony i miliardy. Piąte i szóste – pouczały  
o potrzebie właściwego prowadzenia sadu, 
zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Przykazanie 
siódme na pewno bardzo spodobałoby się  
ks. Niedźwieckiemu: Nie kradnij, a raczej nie 
posyłaj swoich dzieci po jabłka do cudzego 
ogrodu, a lepiej sam zasadź u siebie ogródek, 
a dziecko naucz poszanowania roślin i cudzej 
własności. Ósme rozprawia się z pesymista-
mi: nie posadzili jeszcze żadnego drzewka,  
a już źle o mówią o sadownictwie! Dziewiąte 
wzywa do cierpliwego czekania na owocowa-
nie. Ostatnie jest prawdziwą kwintesencją 
całego dekalogu: Kochaj drzewka owocowe, 
staraj się o to, aby twój sadek był jak należy 
utrzymany, korzystaj z niego, wzbogacaj sie-
bie i kraj – co daj Boże. Amen. 

Kółka ogrodnicze
Prelekcje Urbanowicza nierzadko przyno-

siły efekt w postaci zawiązania się w danej 
miejscowości kółka ogrodniczego. Zachowała 
się fotografia przedstawiająca członków takie-
go kółka w Belsku Dużym. Wśród zebranych 
widzimy miejscowego proboszcza. Warto  
w tym miejscu podkreślić, że w organizację  
i działalność kółek włączyli się także ks. Stani-
sław Wilkoszewski z Przybyszewa i ks. Stefan 
Roguski z Goszczyna. Ksiądz Wilkoszewski  
i Urbanowicz przeforsowali uchwałę zebrania 
gromadzkiego wsi Pacew o przekształceniu  
40 mórg nieużytków tejże wsi na hodowlę 
szkółek drzew owocowych i sad mateczny, 
sad wzorowy, warzywne poletka doświadczal-
ne i hodowlę nasion. Ksiądz Roguski był wice-
prezesem koła ogrodniczego w Bądkowie. 

Poszczególne stowarzyszenia zatrudniały 
instruktorów ogrodnictwa. Oprócz Urbanowi-
cza można wskazać choćby Juliusza Blumen-
tala, byłego pomocnika inspektora Ogrodu 
Pomologicznego w Warszawie. To właśnie oni 

Okolica kwitnącej jabłoni 
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wygłaszali prelekcje, organizowali kursy dla 
rolników, inspirowali zakładanie fachowych 
księgozbiorów. Od nich sztuki prześwietlania 
koron drzew uczyli się pionierzy grójeckiego 
sadownictwa, jak np. rodzina Korczaków. 

Książki, gruszki i przechowalnie
Jest rzeczą znamienną, że wśród pionierów 

sadownictwa nie brak zaraniarzy. To właśnie 
oni dawali przykład innym. Tak było w Pod-
górzycach. Tam modę na jabłonie zapocząt-
kował zaraniarz Jan Cieślak (1872–1962).  
W latach 1911–1912 współpracował z dzia-
łaczką oświatową tajnego Towarzystwa Kul-
tury – Władysławą Głodowską-Sampolską, 
która po latach wspominała: Jan Cieślak, choć 
bardzo zapracowany i niemający wiele czasu, 
czytał przy każdym obiedzie. Obok miski z je-
dzeniem leżały pisma, broszury albo książka. 
Cieślak, skonstatowawszy wysoką cenę gru-
szek na targu w Warszawie, w 1900 r. założył  
w Podgórzycach pierwszy sad. Sam produ-
kował i sam sprzedawał! W 1918 r. zbudował  
z piaskowo-cementowych pustaków przecho-
walnię owoców – pierwszą w Polsce. W latach 30. 

wzniósł kolejne. W ten sposób zasłużył na 
miano pioniera przechowalnictwa. 

Kawalerzysta z sekatorem
Z drugiej strony wśród pionierów grójeckiego 

sadownictwa spotkać można przedstawicieli 
ziemiaństwa. Można nawet mówić o włościań-
sko-ziemiańskiej konkurencji w tej dziedzinie. 
Pozytywną rolę odegrał Tadeusz Marian Da-
szewski (1882–1972), rodem z Brzumina koło 
Góry Kalwarii. W 1907 r. odkupił on od ojca 
majątek Nowa Wieś koło Warki. Uczestnicy 
organizowanych przez niego mityngów hip-
picznych dobrze znali jego pasję sadowniczą.  
Ok. 1912 r. założył przecież sad, a następnie 
stale go powiększał (do 115 ha) i unowocześniał. 
Wyprodukowany towar sprzedawał w firmo-
wych opakowaniach, i to nie tylko na rynku kra-
jowym, ale i zagranicznym (Anglia). Do Nowej 
Wsi przyjeżdżali wycieczkowicze, praktykanci  
z uczelni rolniczych. Daszewski wygłaszał poga-
danki w radio, publikował artykuły. Propagował 
przetwórstwo owocowe (np. wyrób marmolady 
na potrzeby wojska). W 1937 r. zainicjował po-
wołanie Związku Producentów Owoców.

41	 Jan	Cieślak

42	 Punkt	skupu	owoców	w	Grójcu,	zlokalizowany	w	stodole	o	sześciopołaciowym	dachu	z	latarnią,	krytym	słomą,	

lata	50.	XX	w.	Stodołę,	datowaną	na	XVIII	w.,	przeniesiono	do	Muzeum	Wsi	Radomskiej	

41 42
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Kto zarabiał
Wysunięty przez Daszewskiego postulat 

zrzeszania się producentów owoców stanowił 
odpowiedź na niedostatek świadomości eko-
nomicznej grójeckich chłopów. Owszem, dzia-
łało Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kó-
łek Rolniczych, które promowało chemiczną 
ochronę sadów, przechowalnictwo owoców czy 
nowe odmiany jabłoni. W 1935 r. dr Czesław 
Stankiewicz wprowadził w swoim sadzie w Błę-
dowie opryskiwanie cieczami bordoską i kali-
fornijską. Mniej więcej wtedy w Górze Kalwarii 
produkcję opryskiwaczy rozpoczął Kulmatycki. 
Grójeckie nazywano nawet polską Kalifornią. 
Cały czas były to jednak dopiero początki. 

W krajobrazie międzywojennego powiatu gró-
jeckiego dominowały nadal uprawy zbożowe  
i okopowe. Sady stanowiły co najwyżej ich uzu-
pełnienie. Pomiędzy rzadko posadzonymi jabło-
niami siano żyto, sadzono kartofle, wypasano 
krowy. Co najważniejsze, na ogół nie umiano 
czerpać zysków z produkcji. Sady bowiem pusz-
czano w dzierżawę prywatnym przedsiębiorcom, 
najczęściej Żydom. Zadowalano się umówioną 
kwotą i tzw. odsypem owoców. Swoje sady pusz-
czali w dzierżawę także ziemianie, np. książę 
Zdzisław Lubomirski z Małej Wsi. W miarę upły-
wu lat wśród dzierżawców coraz większy pro-
cent stanowili polscy przedsiębiorcy, zazwyczaj 
chłopi. Pod koniec lat 30. zaczęto głośniej mówić  
o potrzebie zrzeszania się producentów owoców.

43	 Sadownicy	grójeccy	w	siedzibie	Zakładu	Doświadczalnego	w	Nowej	Wsi.	W	środkowym	rzędzie	pierwszy	od	lewej:	

dyrektor	Eligiusz	Gajewski	

44	 Opryskiwacze	ręczne.	Izba	Pamiątek	E.	Kozłowskiego	w	Pilicy

45	 Opryskiwacze,	popularne	huragany.	Małe	Muzeum	we	wsi	Grażyna

46	 W	supernowoczesnej	sortowni	owoców	
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 Spółdzielnia Ogrodnicza
Pozytywną rolę w rozwoju sadownictwa po  

II wojnie światowej odegrała Spółdzielnia 
Ogrodnicza w Grójcu. Powstała w 1945 r. – 
jako Spółdzielnia Owocarsko-Warzywnicza.  
W pierwszych latach istnienia prowadziła 
działalność handlową, uruchomiła m.in. pro-
dukcję pulpy truskawkowej, popularyzowała 
w regionie uprawę truskawek. Sielanka skoń-
czyła się wraz z upaństwowieniem spółdziel-
ni. W latach 1950–1956 w jej miejsce działało 
Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw. 
Spółdzielnia zmartwychwstała w 1957 r. jako 
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu. 
W następnych latach prowadziła skup owoców, 
a także znacząco przyczyniła się do rozwoju  
i unowocześnienia branży sadowniczej w regio-
nie. Dla sadowników organizowała spotkania 
szkoleniowe i uniwersytety ogrodnicze (sadow-
nicze). Partycypowała we wprowadzeniu do 
produkcji opryskiwacza wirnikowego Huragan 
konstrukcji inż. Janiszewskiego. Uczestniczy-
ła w tworzeniu zorganizowanej ochrony sadów  
w oparciu o ustalone naukowo prognozy i sygna-
lizację. Sprawowała patronat nad LO w Grójcu 
i Zespołem Szkół Ogrodniczych w Nowej Wsi.

 

Profesor Pieniążek
Nie sposób wymienić nawet części instytu-

cji czy osób, które mają swój udział w stwo-

rzeniu grójeckiego zagłębia sadowniczego. 
Koniecznie trzeba jednak wspomnieć tego, 
który jest symbolem polskiego sadownictwa. 
Szczepan Aleksander Pieniążek (1913–2008), 
bo o nim mowa, wywodził się z rodziny chłop-
skiej. Studiował najpierw na Uniwersytecie 
Warszawskim, a następnie – w czasie II woj-
ny światowej – w USA, gdzie rozpoczął karie-
rę naukową. Zaraz po wojnie wrócił do kraju, 
by promować sadownictwo. Czynił to przede 
wszystkim jako wykładowca w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego oraz założyciel 
i dyrektor Instytutu Sadownictwa (potem:  
i Kwiaciarstwa) w Skierniewicach. W 1954 r. 
wydał klasyczny podręcznik akademicki Sa-
downictwo. Pełnił odpowiedzialne funkcje  
w PAN, działał m.in. w Międzynarodowym 
Towarzystwie Nauk Ogrodniczych. 

Wiosną i latem 1946 r. udał się w Grójeckie, 
aby zapoznać się z najważniejszym polskim 
rejonem sadowniczym. Dostrzegł, że nasz 
rolnik zna się na odmianach, ale nie na cho-
robach i szkodnikach, przez co osiąga niskie 
plony. Postawił więc na ochronę roślin, a Gró-
jeckie stało się jego poligonem doświadczal-
nym. Najnowsze zalecenia dotyczące ochro-
ny sadów, najnowsze wprowadzane przez nas 
odmiany – pisał – zawsze najwcześniej znaj-
dowały swoje szerokie zastosowanie w gró-
jeckich sadach. Profesor, jeśli tak można rzec, 
usunął z naszego krajobrazu majestatyczne 
jabłonie wraz z pasącymi się w ich cieniu kro-
wami. Promował bowiem sadzenie drzew na 

47	 Obiekt	Grupy	Producentów	Owoców	La-sad	Sp.	z	o.o.	w	Borzęcinie	(gmina	Błędów)	

47
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podkładkach karłowych czy półkarłowych, co 
oznaczało zniżenie sadów, mniejsze rozstawy 
między drzewami i rzędami, a w konsekwen-
cji dużo więcej drzew na hektar. A gdy jeszcze 
w rzędach zaczęto stosować ugór herbicydo-
wy, to i mućki ostatecznie znikły z tutejsze-
go pejzażu. Za to wciąż – pomimo sukcesów 
profesora w walce z dziką zwierzyną – plagą są 
zające gotowe skonsumować cały młody sad. 
O gryzoniach, o opryskiwaniu sadów z samo-
lotów i innych sprawach profesor opowiedział 
w Pamiętniku sadownika. 

Sadowniczy Zakład Doświadczalny 
w Nowej wsi

W 1946 r. prof. Pieniążek odwiedził m.in. 
Nową Wieś koło Warki. W tym czasie część 
rozparcelowanego majątku, należącego wcześ-
niej do Tadeusza Daszewskiego, zajmowało 
gospodarstwo Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. Z dniem 1 stycznia 1952 r. powo-
łano tu Sadowniczy Zakład Doświadczalny 
– placówkę terenową Instytutu Sadownictwa 
w Skierniewicach. Placówka prowadziła pra-
ce naukowo-badawcze, których wyniki publi-
kowano w pismach naukowych, a następnie 
wdrażano w życie. Organizowano szkolenia, 

pokazy, lustrowano chłopskie sady. Lobbowa-
no w sprawach służących rozwojowi grójec-
kiego sadownictwa, m.in. za wybudowaniem 
Zakładu Przetwórczego w Tarczynie i Zespo-
łu Szkół Ogrodniczych w Nowej Wsi. Wielo-
letnim dyrektorem Sadowniczego Zakładu 
Doświadczalnego w Nowej Wsi był Eligiusz 
Gajewski (1923–1990), warczanin, absolwent 
Szkoły Ogrodniczej na Ursynowie i Wydziału 
Ogrodniczego SGGW. 

Instytut w Nowej Wsi nie przetrzymał 
transformacji ustrojowej. W 1995 r. jego ma-
jątek przekazano Zespołowi Szkół Ogrodni-
czych im. Tomasza Nocznickiego; a w 1998 r. 
instytut rozwiązano. 

Słodko-kwaśny smak jabłek
W ciągu ostatnich stu lat grójeckie sadownic-

two przeszło długą drogę, pełną zakrętów, kryzy-
sów i wzlotów. Wzrosły plony, wzrosły nakłady, 
a sadownikom przybyło pracy. Różnie jednak 
wyglądała sprawa zbytu i opłacalności. Oddaje 
to zwrotka autorstwa Tadeusza Zaremby:

Pamiętam kolejki
Na skup z owocami 
Po pięćdziesiąt wozów
Stało tam nocami.

48	 Ariwa

49	 Boiken

50	 Conel
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W ostatnich kilku latach – z nadzieją – ob-
serwujemy pewną stabilizację na rynku owo-
carskim. Poszczególne grupy producenckie  
i firmy eksportowe znacząco rozwinęły swoją 
infrastrukturę, a handel ze Wschodem, czy-
li Rosją, bez którego cała branża przestałaby 
istnieć, zdaje się nabierać rozpędu. Eksport 
jabłek, z grójeckimi na czele, to wizytówka ca-
łego polskiego eksportu. 

W przeszłości panowały różne mody od-
mianowe, zwłaszcza w sadach jabłoniowych. 
Starsi konsumenci z rozrzewnieniem wspo-
minają koksy, kosztele, malinówki czy papie-
rówki. W nasadzeniach dominują odmiany 
typu Idared, Gloster czy Szampion, lecz co 
roku szkółkarze oferują nowe i każdy sadow-
nik ciągle musi aktualizować swoją wiedzę 
pomologiczną. 

51	 Gloster

52	 Goldstar

53	 Honeygold

54	 Jonagold

55	 Topaz
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56	 Lodel

57	 Pinova

58	 Kwitnąca	jabłoń	odmiany	Lodel
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Pierwszą Rzeczypospolitą nazywamy szla-
checką. Szlachcica od reszty społeczeń-

stwa wyróżniał dom – najczęściej drewniany, 
parterowy – zwany dworkiem polskim. Naj-
bogatsi wystawiali pałace i zakładali wokół 
nich duże ogrody. Dwór czy pałac to zarazem 
centrum administracyjne dóbr, symbol uznanej 
przez autorytet Kościoła dominacji społecznej 
szlachty. Nawiasem mówiąc, także wiejskie ple-
banie nawiązywały do dworów szlachty. Nieraz 

w dokumentach wizytacji kościelnych – prze-
prowadzanych w Grójeckiem w XVII, XVIII czy 
XIX w. – spotykamy wzmiankę typu: plebania 
alias dworek. Taka drewniana plebania, wznie-
siona w 1847 r. przez proboszcza ks. Jana Panuf-
nika, stała w Lewiczynie do połowy lat 90. XX w. 
Mieszkający na plebaniach duszpasterze często 
pieczętowali się herbem i żyli jak szlachta. Tak-
że świątynie wystrojem wnętrz nawiązywały 
do dworków. W Lewiczynie część aparatów ko-

dziedzictwo kulturowe regionu 
Dwory i pałace

59	 Dwór	w	Budziszynie	

60	 Dwór	w	Dańkowie	

61	 Dwór	w	Dylewie	

62	 Dwór	w	Falęcinie	

59 60
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ścielnych, jak sukienki czy firanki do obrazów,  
w XVIII w. ks. Antoni Wilski wykonał z ofiaro-
wanych przez szlachtę ubrań. 

Ciekawym przykładem dworku mieszczań-
skiego jest obiekt przy ul. Długiej 3 w Warce. 
Po 1945 r. służył m.in. jako schronienie dla 
bezdomnych i jadłodajnia. W 1983 r. wpisano 
go do rejestru zabytków, a w następnym roku 
przekazano Muzeum im. Kazimierza Pułas- 
kiego. W latach 1987–1999 funkcjonowało tu 
Muzeum Historii Warki. Po gruntownym re-
moncie budynek stał się siedzibą Gminnej Jed-
nostki Kultury „Dworek na Długiej”. 

Do naszych czasów w Grójeckiem nie za-
chowały się żadne siedziby szlacheckie z XVII 
w. Najstarsze pochodzą z XVIII w., większość 
zaś z XIX w. oraz przełomu wieków XIX i XX. 
Zapewne nigdy nie dowiemy się, jak mieszka-

li: Belscy h. Przerowa, Błędowscy h. Półkozic, 
Chynowscy h. Rogala, Kośmińscy h. Jastrzę-
biec, Michałowscy h. Bończa, Oczosalscy h. 
Kuszaba, Ogrodzieńscy h. Prus III, Rykalscy 
h. Doliwa i inni. Ich domy padały pastwą kor-
ników, płomieni i wojen. 

W XIX w., co wiemy dzięki księgom hipo-
tecznym i pracom historyków sztuki, majątki, 
a wraz z nimi dwory i pałace, często zmieniały 
właścicieli. Nabywcami nierzadko byli zie-
mianie lub przedsiębiorcy spoza Grójecczyzny. 
Nie brakowało wśród nich osób pochodzenia 
niemieckiego czy żydowskiego. Właścicielami 
dworu w Grobicach (gm. Chynów), wzniesio-
nego ok. poł. XIX w., byli m.in. Lejzer Blas, Jó-
zef i Stanisława Wilfortowie, Otmar von Erb-
man, Binem Dawidowicz Borensztajn i Lejba 
Moszkowicz Blank. 

63	 Pałac	w	Głuchowie	

64	 Dwór	w	Kociszewie	

65	 Dwór	w	Kośminie	

66	 Dwór	w	Kozietułach	

63 64

65 66
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Z każdym obiektem związani są ludzie 
tworzący jego historię, a nierzadko wywie-
rający wpływ na dzieje regionu czy kraju. 
Dziedzicem Krobowa, obecnie położonego na 
wschodnich obrzeżach Grójca, był m.in. Józef 
Wybicki (1747–1822), patriota, pisarz i publi-
cysta, twórca Mazurka Dąbrowskiego. Stąd 
miał blisko do Warszawy, tutaj odpoczywał 
i planował działania polityczne. Nie wiemy 
jednak, jak prezentowała się jego krobowska 
siedziba. Zachowany do dziś murowany dwór, 
o cechach neorenesansowych, wzniesiono 
w 2. poł. XIX w. W 1909 r. na licytacji kupił 
go niejaki Moszek Mońko. W następnych la-
tach przez majątek przewinęły się rodziny: 
Logów, Bogdańskich, Bossaków, Bierzyńskich 
i Oppenheimów. W latach 1924–1945 Leon 
i Julia Hajdzionowie prowadzili w Krobowie 
wzorowe gospodarstwo ogrodnicze. 

Na południowy wschód od Krobowa, przy 
drodze na Miedzechów, leży wioska Kociszew. 

Tutaj w latach 1935–1936 zbudowano dwór 
murowany z cegły, w duchu klasycyzmu, we-
dług projektu Stefana Majewskiego. Zamiesz-
kał w nim Wiktor Hłasko, pełnomocnik Grup 
Francuskich Towarzystw Naftowych, Przemy-
słowych i Handlowych – Małopolska. 

W ziemiańskich domach przykładano dużą 
wagę do pamięci o przodkach, ich zasługach 
dla rodu i kraju. Wiedzy o przeszłości dostar-
czały wiszące na ścianach obrazy antenatów,  
a także zgromadzone w skrzyniach i komo-
dach listy i dokumenty. Dom stanowił skarb-
nicę wiedzy o historii rodziny i okolicy. Na 
pisanie historii regionalnej bez dworskich ar-
chiwów skazała nas historia pełna pożarów, 
wojen i przemian politycznych. 

Kluczowa niewątpliwie okazała się reforma 
rolna, związana z parcelacją majątków i obo-
wiązkiem opuszczenia domów i zamieszkania 
na terenie innego powiatu. Na wyprowadzkę 
pozostawiono niewiele czasu. Tylko nielicznym 

67	 Dwór	w	Lechanicach	(zdjęcie	archiwalne	ze	zbiorów	Oddziału	PTTK	Warka)	

68	 Dwór	w	Osieczku	

69	 Biały	Pałac	w	Palczewie	

70	 Dwór	w	Rosochowie	

67 68

69 70
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udało się zabrać ze sobą, poza rzeczami osobi-
stymi, jakieś rodzinne pamiątki, przechować 
je u okolicznych gospodarzy, zakopać w parku 
czy w pobliżu kapliczki. Do wyjątków należał 
Stanisław Zieliński (1893–1961), rolnik, orni-
tolog-amator, myśliwy. Pozwolono mu zostać  
w Turowicach w roli kustosza Muzeum Ornito-
logiczno-Przyrodniczego. Wytrwał do 1950 r. 

Początkowo wydawało się nawet, że dobra 
kultury materialnej pozostałe po wyeksmito-
wanych dziedzicach uda się ocalić przed zagła-
dą. Pozwalała na to instrukcja Wincentego Rzy-
mowskiego, kierownika Resortu Kultury i Sztu-
ki Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowe-
go, dotycząca zabezpieczenia zabytków przy 
wykonywaniu reformy rolnej. Starosta grójecki 
Bolesław Pietrzak funkcję pełnomocnika do 
spraw ochrony dzieł sztuki powierzył artyście 
malarzowi Jerzemu Burskiemu. Ten, zgodnie 
ze wspomnianą instrukcją, w 1945 r. zorgani-
zował Muzeum Powiatowe. Na siedzibę wybrał 

pałac w Małej Wsi k. Belska Dużego, gdzie mia-
no zwozić przedmioty zabytkowe z pozostałych 
majątków. Akcję rzeczywiście przeprowadzono, 
choć nie wiemy z jakim skutkiem. Muzeum 
Powiatowe w Małej Wsi miało nawet swojego 
konserwatora gmachu i zabytków w osobie 
byłego lokaja, jednak wobec zmiany koncepcji 
wykorzystania pałacu zostało rozwiązane. Los 
większości dostarczonych zabytków podwor-
skich pozostaje nieznany. 

Większość dworów czy pałaców zaadapto-
wano na potrzeby różnych instytucji: szkół, 
spółdzielni produkcyjnych, państwowych go-
spodarstw rolnych; urządzano w nich miesz-
kania pracowników, sklepy, bary. Część bu-
dynków uległa dewastacji. Nienajlepiej na 
ich kondycji materialnej odbił się też okres 
ostatniej transformacji ustrojowej. Pozbawio-
ne dotychczasowych gospodarzy, nieopalane, 
padały ofiarą wilgoci, zagrzybienia i dzikich 
lokatorów. 

71	 Dwór	w	Rytomoczydłach	

72	 Dwór	w	Sielcu	

73	 Dwór	w	Ślepowoli	

74	 Pałac	w	Świdnie	

71 72

7473
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Nieciekawie wygląda m.in. murowany, parte-
rowy, dwór w Uleńcu (gm. Grójec), zbudowany 
ok. poł. XIX w. dla rodziny Górskich. Ostatnim 
jego właścicielem był Janusz Holenderski, któ-
rego wojenne losy zawiodły do armii Andersa, 
pod Monte Cassino, wreszcie do Chile. W cza-
sie okupacji w pakownym i wygodnie rozpla-
nowanym dworze znalazła schronienie rodzina 
i przyjaciele pani Holenderskiej (z domu Prą-
dzyńskiej), a nawet Aleksander Zelwerowicz, 
wybitny aktor teatralny i filmowy, oficjalnie 
pracujący jako kierownik obory. Uleniec został 
jednak przejęty pod przymusowy zarząd nie-
miecki, a w dworze zamieszkał kierownik re-
feratu rolnego w Starostwie Powiatowym, Otto 
Buiggisch. Należał do tych niemieckich nota-
bli, z którymi można było się dogadać... Po II 
wojnie światowej obiekt użytkowało Państwo-
we Gospodarstwo Ogrodnicze. Obecnie dwór 
należy do osoby prywatnej.

Murowany dwór w Wodzicznej k. Mogielni-
cy, wzniesiony na początku XIX w., w 1974 r. 
stał się własnością rodziny Orzechowskich.  
W latach 1975–1983 został odbudowany we-
dług projektu architekta Feliksa Dzierża-
nowskiego. Państwo Orzechowscy jako jedni  
z pierwszych przekonali się, ile wysiłku i środ-
ków wymaga wyremontowanie i utrzymanie 
zabytku. Obecnie ich śladem podążają kolejni 
nabywcy prywatni, instytucje i stowarzysze-
nia. Nie ma czego zazdrościć. Trzeba raczej 
gratulować odwagi. Obejmując w posiadanie 
ważną cząstkę dziedzictwa narodowego, bierze 
się na siebie dużą odpowiedzialność. 

Przykładem nostalgii za dziewiętnasto-
wieczną architekturą jest założenie pałaco-
wo-parkowe w Osieczku (gm. Pniewy), wybu-
dowane w pierwszej dekadzie XXI w. według 
projektu Andrzeja Grzybowskiego i Macieja 
Mazgaja. 

75	 Dwór	w	Tąkielach	

76	 Dwór	w	Turowicach	

77	 Dwór	w	Uleńcu		

78	 Ganek	wsparty	na	czterech	kolumnach,	zwieńczony	drewnianym	trójkątnym	szczytem	(Uleniec)

75 76

77 78
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79 Dworek	mieszczański	w	Warce	po	II	wojnie	światowej	 

80	 Dworek	mieszczański	w	Warce	po	gruntownym	remoncie	jest	siedzibą	instytucji	kultury	

81	 Dwór	w	Wilczogórze	

82	 Pałac	w	Woli	Boglewskiej

83	 Dwór	w	Warpęsach

84	 Dwór	w	Woli	Łychowskiej

79 80

81 82

83 84
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Policzenie wszystkich kapliczek i krzyży 
stojących na ziemi grójeckiej jest bardzo 

trudne, na co wskazuje przebieg konkur-
su z 2009 r. zorganizowanego przez Miej-

sko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. W.S. 
Laskowskiego w Grójcu. Tutejsze kapliczki 
– wykonane ze wszelkich możliwych mate-
riałów – to miniaturowe świątynie. Kaplica to 

Kapliczki i krzyże

85	 Kapliczka	słupowa	przy	ul.	Franciszkańskiej	w	Warce	

86	 Kapliczka	słupowa	na	rogu	ul.	Cmentarnej	i	Piotra	Wysockiego	w	Warce	

87	 Kapliczka	słupowa	na	rogu	ul.	Franciszkańskiej	i	Mostowej	w	Warce	

88	 Kapliczka	przy	skrzyżowaniu	ul.	Kazimierza	Pułaskiego	i	Turystycznej	w	Warce	

89	 Kapliczka	słupowa	w	Laskach	

90	 Kapliczka	św.	Jana	Nepomucena	w	Dańkowie,	1.	poł.	XIX	w.	

85 86 87

88 89 90



51Powiat grójecki

przecież w języku łacińskim capella, które to 
słowo jest zdrobnieniem od cappa, co znaczy 
„ochronny płaszcz (św. Marcina)”. Tak jak kró-
lowie francuscy, idąc na wojnę, przywdziewali 
jako tarczę ochronną płaszcz św. Marcina, bi-
skupa Tours, tak nasi przodkowie stawiali ka-
pliczki i krzyże. 

Bywało, że mała kaplica z czasem przeobra-
żała się w kościół. Zdarzały się też przypadki 
odwrotne. Kapliczka w Janówku (gm. Grójec) 
powstała jakoby na pamiątkę kościoła, któ-

ry miał zapaść się pod ziemię. Nic nie wia-
domo o tym, by podobny los spotkał kościół  
św. Leonarda w Warce. W każdym razie miej-
sce, w którym stał, naprzeciwko zespołu po-
franciszkańskiego, upamiętniono figurą mu-
rowaną, wzmiankowaną już w 1742 r.

W powiecie grójeckim zachowało się sto-
sunkowo sporo kapliczek słupowych z prze-
łomu wieków XVIII i XIX, głównie w rejonie 
Warki. Aż trzy w samej Warce; pozostałe 
m.in. w Laskach, Grzegorzewicach, Konarach,  

91	 Kapliczka	w	Małej	Wsi	uwieczniona	podczas	jej	wędrówki		

92	 Barwne	wnętrze	kapliczki

93	 Kapliczka	św.	Walentego	w	Drwalewicach	

94	 Kapliczka	Matki	Bożej	z	1854	r.	przy	drodze	z	Zaborówka	do	Zaborowa	

95	 Kapliczka	w	Jasieńcu,	ufundowana	w	1873	r.	przez	mieszkańców	osady	Czersk	i	niektórych	parafian	 

jasienieckich:	„O	Maryo	bez	grzechu	poczęta	módl	się	za	nami”	

91 92

93 94 95



52 Tradycja Mazowsza

Michałowie, Piasecznie, Pieczyskach. Najwię-
cej obiektów pochodzi jednak z XX w.; wciąż 
powstają nowe, głównie na posesjach prywat-
nych, w przydomowych ogródkach.

W fenomenie kapliczkowym dominuje 
symbolika maryjna. Zapotrzebowanie na 
pomoc niebios było jednak tak ogromne, że 
odwoływano się także do innych świętych. 
Przebrzmiała już popularność św. Jana Nepo-
mucena, patrona m.in. tonących. Materialne 
ślady kultu świętego znajdują się m.in. w ko-
ściołach w Chynowie, Jasieńcu, Łęczeszycach, 
Nowym Mieście nad Pilicą. Figurę św. Jana 
Nepomucena ustawiano z reguły w pobliżu 
rzek i zbiorników wodnych. W Belsku Du-
żym nad stawem stoi kapliczka ufundowana  
w 1879 r. przez Marię Lubomirską wraz z 
dziećmi. Świętego przedstawiono w stroju ka-
płańskim, z krzyżem w ręce. 

Na uwagę zasługuje piaskowcowa kompo-
zycja w Drwalewicach, usytuowana na skrzy-
żowaniu dróg prowadzących do Budziszyna, 
Drwalewa i Kukał. Wykonana została w 1843 r. 
w warsztacie kamieniarskim Wawrzyńca 

(Lorenza) Hagena w Kunowie koło Opatowa,  
a ufundowana – ku chwale Boga i jego świętych 
– przez Juliana Komierowskiego, ówczesnego 
właściciela wsi, oficera wojsk polskich, kawale-
ra Orderu Virtuti Militari. U stóp św. Walente-
go, męczennika rzymskiego z IV w., ubranego 
w biskupi strój, trzymającego w lewej dłoni pa-
storał (późniejszy dodatek), leży chłopiec. Świę-
ty właśnie uzdrawia go z padaczki. Niegdyś nie 
rozumiano istoty tej choroby, przypisywano ją 
diabłu i zwano „wielką chorobą”. Leczenie pole-
gało na egzorcyzmach i wzywaniu, jak w Drwa-
lewicach, pomocy św. Walentego. 

Św. Roch, jak w Jasieńcu, chronił przed za-
razą. Św. Florian, jak w Nowej Wsi k. Warki, 
przed ogniem. Omnipotentnie wszelkim nie-
szczęściom zaradzała Matka Boża. Świadec-
twem uciekania się pod Jej obronę wobec sze-
rzących się na przełomie lat 40. i 50. XIX w. 
klęsk żywiołowych (epidemia cholery, nieuro-
dzaj, ulewy, głód) jest kapliczka Matki Boskiej, 
stojąca przy drodze Zaborówek–Zaborów (gm. 
Belsk Duży). Widnieje na niej data 6 paździer-
nika 1855 r. oraz następująca inskrypcja: 

96	 Kapliczka	w	Nowym	Mieście	nad	Pilicą	z	1900	r.:	„Okaż	się	nam	Matką”		

97	 Kapliczka	w	Palczewie	

98	 Kapliczka	w	Goszczynie,	przy	skrzyżowaniu	dróg	wiodących	do	Długowoli	i	Lewiczyna	

96 97 98



53Powiat grójecki

Odwróć od nas głód, mór ciężki,
Zachowaj krwawej wojny, 
Użycz zdrowia i żyznych lat,
Racz nam dać wiek spokojny. 

Mór ciężki to cholera, na którą pomiędzy  
19 maja a 20 października 1855 r. w Warsza-
wie zachorowało 4065 osób. Krwawa wojna 
to tocząca się wówczas wojna krymska –  

99	 Kapliczka	ku	czci	Maryi	w	Wilczogórze,	wystawiona	w	1919	r.	przez	Michała	i	Małgorzatę	Adamowiczów		

100	 Kapliczka	ku	czci	Królowej	Korony	Polskiej	w	Kociszewie,	wystawiona	w	1932	r.	przez	Zygmunta	i	Halinę	Racięckich		

101	 Kapliczka	Chrystusa	Frasobliwego	w	Zbroszy	Dużej	

102	 Kapliczka	w	Szczęsnej	–	odnowiona	przez	mieszkańców	wsi	16	października	2003	r.,	w	25.	rocznicę	pontyfikatu	

Jana	Pawła	II	

103	 Kapliczka	Chrystusa	Frasobliwego	na	Trzecie	Tysiąclecie	w	Winiarach	podczas	uroczystości	poświęcenia	

104	 Kapliczka	Matki	Bożej	w	parku	w	Winiarach	

99 100 101

102 103 104
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w szeregach armii rosyjskiej walczyli także 
polscy poddani cara. I niezwykle ważny fakt: 
niespełna rok przed wystawieniem zaborow-
skiej kapliczki, 8 grudnia 1854 r., papież Pius 
IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Marii Panny. Odtąd Maryja, 
choć już wcześniej czczona w Polsce jako Nie-
pokalana (Immaculata), obleczona w słońce, z 
wieńcem dwunastu gwiazd nad głową, stojąca 
na księżycu i depcząca węża, stanie się jednym 
z najważniejszych motywów kapliczkowych. 

Można nawet powiedzieć, że ludową po-
bożność cechował pewien instrumentalizm. 
Od Maryi oczekiwano konkretnych łask. Na 
kilku kapliczkach w Nowym Mieście nad Pi-
licą napisano: Okaż się nam Matką. Od tego 
tonu odbiegają pełne pokory słowa wyryte na 
kapliczce w Palczewie:

Ucz nas kochać,
Choć w cierpieniu.
Ucz nas cierpieć,
Lecz w milczeniu.
Matko nie opuszczaj nas.
W pobożności ludowej takie same funkcje 

jak kapliczki pełniły krzyże, ustawiane głów-
nie przy rozstajach dróg. W XIX w. na krzyżach 
zaczepiano fragmenty bielizny osób chorych. 
Jeśli ktoś je ukradł, to – wierzono – choroba 
przechodziła na niego. Do dziś w Grójcu przy 
ul. Mszczonowskiej stoją trzy drewniane krzy-
że. Wystawione je pod koniec XIX w. na inten-
cję odwrócenia od miasta epidemii cholery. 

Z kapliczkami wiążą się legendy, tajemnice, 
obrzędowość. W grocie w parku w Winiarach 
stoi figura Matki Bożej o twarzy młodej dziew-
czyny. Za figurą ma się znajdować wejście 

105	 Kapliczka	św.	Tadeusza	w	Lechanicach.	Fotografia	archiwalna	

106	 Krzyż	w	Janowie	wystawiony	w	2007	r.,	w	miejsce	poprzedniego	

105 106
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do lochów prowadzących do Czerska. Wersji 
legendy jest kilkanaście i, co znamienne, po-
wstają nowe. 

Do Madonny Winiarskiej prowadzą stro-
me, kamienno-betonowe schodki, po których 
ostrożnie stąpają „ostatnie Mohikanki” majo-
wych modlitw i śpiewów. Nabożeństwa majo-
we przegrywają z cywilizacją i ze zmęczeniem 
zagonionego społeczeństwa. Randki pod ka-
pliczką dawno już wyszły z mody. Zmieniło się 
też otoczenie kapliczek. Przykładem marke-
tingowej scenografii jest kapliczka w Goszczy-
nie, ufundowana w międzywojniu przez mło-
dzież szkolną miejscowej parafii; obok figury 
Maryi stoi duża reklama sklepu ogrodniczego. 

Osobnym zagadnieniem jest renowacja za-
bytkowych kapliczek i krzyży. Za przykład do 
naśladowania mogą posłużyć ostatnie dzia-
łania Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. 
W 2013 r. w parku w Winiarach odnowiono 
nie tylko wspomnianą figurę Matki Bożej, 
ale także kapliczkę poświęconą Chrystu-
sowi Frasobliwemu na Trzecie Tysiąclecie. 
Ta ostatnia wykonana została w pniu znisz-
czonego przez piorun jesionu przez Stefa-
na Lisowskiego (1928–2010) i poświęcona  
18 października 1998 r. przez bp. Mariana 
Dusia. Konserwacją zajął się syn artysty, Piotr 
Lisowski, pracownik Muzeum Narodowego 
w Warszawie. 

107	Wareccy	strażacy	i	samochód	marki	Dodge	pozyskany	z	demobilu,	ok.	1949	r.	

108	 Pierwsza	murowana	remiza	w	Warce.	Fotografia	z	okresu	powojennego	

remizy

Pierwsza jednostka strażacka powstała  
w 1881 r. w Grójcu. W latach 80. XIX w. do-

szły kolejne: w Jasieńcu (zapewne ze względu 
na tamtejszą Cukrownię „Czersk”) i Tarczy-
nie (obecnie powiat piaseczyński). Następne 
straże powstały m.in. na skutek nacisków za-
borcy. Polskie społeczeństwo, nie wspomina-
jąc już o ludności żydowskiej, niezbyt chętnie 
garnęło się pod patronat św. Floriana. Bardzo 
pouczający pod tym względem jest przykład 
miasta Pułaskiego. Warczanie obawiali się, że 

straż oznaczać będzie li tylko obowiązek uisz-
czania składek. Proces tworzenia jednostki 
trwał prawie całą pierwszą dekadę XX w. i ofi-
cjalnie zakończył się w 1909 r. Straże ogniowe 
jawiły się wielu ludziom jako niebezpieczne 
novum. Wśród katolików przez wieki domi-
nowało przekonanie, że pożar jest dopustem 
Bożym, karą za grzechy, a z wolą Boga lepiej 
nie polemizować. Jeden z kapucynów w No-
wym Mieście nad Pilicą z ambony przeciw-
stawiał się idei powołania miejscowej straży.  

107 108
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W praktyce z tradycją wygrywała jednak wyż-
sza konieczność. Kolejny pożar trawiący całą 
wieś czy znaczną część drewnianej zabudowy 
miasta skutecznie dopingował do podjęcia 
wyzwania. W 1900 r. oddziały straży uformo-
wały się w Górze Kalwarii i Nowym Mieście 
nad Pilicą, w 1903 r. w Mogielnicy, a w 1911 r.  
w Błędowie. 

W warunkach zaboru rosyjskiego strażacki 
mundur dał Polakom sposobność krzewie-
nia rodzimej kultury. Niemal równocześnie  

z jednostkami straży zakładano bowiem or-
kiestry dęte, dla rzemieślników, robotników 
czy chłopów stanowiące często jedyną szansę 
na rozwijanie talentów muzycznych. Ćwicze-
nia na wspinalni czy udział w zawodach stra-
żackich poprawiały tężyznę fizyczną, uczyły 
niemal wojskowej dyscypliny. Podczas I wojny 
światowej jednostki założono m.in. w Belsku 
Dużym, Dębnowoli, Drwalewie, Ryszkach. 
11 listopada 1918 r. w Górze Kalwarii strażacy 
rozbroili Niemców.
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Szczególnie wiele jednostek powstało  
w międzywojniu, co plasowało powiat grójecki 
w ścisłej czołówce województwa warszawskie-
go. Duża w tym zasługa wojewody Stanisława 
Twardo i samorządu powiatowego, a szcze-
gólnie inż. Stanisława Waligórskiego, dyrek-
tora Cukrowni „Czersk” w Jasieńcu, prezesa 
Grójeckiego Oddziału Związku Floriańskiego, 
który działał także w strukturach ogólnokrajo-
wych i wojewódzkich ruchu strażackiego oraz 
współpracował z „Przeglądem Pożarniczym”. 

W zarządach poszczególnych jednostek 
jako prezesi i naczelnicy udzielali się przed-
stawiciele władz miejskich i gminnych z bur-
mistrzami, wójtami i sekretarzami na czele.  

21 marca 1928 r. burmistrz Grójca, Antoni 
Wojdak, na wieść o wybuchu pożaru w Mo-
gielnicy, przerwał posiedzenie Zarządu Miasta 
i wysłał mogielniczanom na pomoc samocho-
dem oddział straży pożarnej. W tym czasie 
OSP Grójec, nie mając jeszcze własnego sa-
mochodu, wynajmowała takowy u niejakiego 
Rechtmana. W 1929 r. przedsiębiorca zawiózł 
22 strażaków (wraz z sikawką) do Drwalewa,  
a 7 strażaków w stronę Mogielnicy. Biedny 
magistrat Grójca z prośbą o uregulowanie ra-
chunków wystąpił do Wydziału Powiatowego. 

O tym, jak wiele upłynęło wody w Pilicy 
od czasu wspomnianego wystąpienia kapu-
cyna w Nowym Mieście, świadczy fakt, że  
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w międzywojniu w ruch strażacki angażowali 
się również duchowni katoliccy. Ks. Marce-
li Nowakowski, rodem z Przybyszewa, poseł 
Narodowej Demokracji, znakomity mówca, 
okraszał imprezy strażackie porywającymi ka-
zaniami, a proboszcz Feliks Grodecki szefował 
hufcowi w Chynowie i był członkiem Zarządu 
Powiatowego OSP. 

Podczas II wojny światowej przynależność 
do OSP chroniła przed wywiezieniem na robo-
ty do Niemiec, zarazem ułatwiała działalność 
konspiracyjną. Także w pojałtańskiej Polsce 
strażaccy ochotnicy byli trwałym elementem 
pejzażu społecznego. Odbudowali zniszczoną 
w czasie wojny bazę materialną i znacznie ją 

powiększyli. Trudno byłoby sobie wyobrazić 
bez ich udziału zarówno pochody pierwszo-
majowe, jak i uroczystości Bożego Ciała. 

Obecnie w powiecie grójeckim działają  
74 jednostki OSP, z czego 16 należy do krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśniczego. Strażak 
ochotnik nie tylko zapobiega pożarom i je gasi, 
lecz także odpowiada na wszelkie zagrożenia, 
jakie niesie cywilizacja, szczególnie na dro-
gach. W dalszym ciągu jego drugim domem 
jest remiza – żywy pomnik społecznego trudu. 

Pierwsze remizy były to zazwyczaj drew-
niane szopy. Wiele jednostek zresztą w ogólne 
nie miało takiego pomieszczenia i przechowy-
wało sprzęt w zagrodach prywatnych. Jeszcze  
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w 1928 r. w powiecie grójeckim na 52 oddzia-
ły przypadało tylko 26 remiz. W międzywoj-
niu duże obiekty udało się wybudować m.in.  
w Grójcu, Górze Kalwarii i Warce. 

Z reguły w remizie skupiało się życie spo-
łeczne, kulturalne i polityczne miasta czy wio-
ski. Niechno się u nas zjawi jaki siłacz, magik 
– lub wędrowni artyści czyli komedianci – ko-
mentował z przekąsem w 1925 r. ks. Marceli 
Ciemniewski – a wnet sławni mieszkańcy 
Warki napełniają szczelnie mimo nietanich 

biletów szopę strażacką służącą za widownię 
dla przedstawień i widowisk. Proboszczowi 
wareckiemu nie podobały się też sobotnie trun-
kowo-taneczne zebrania w szopie strażackiej. 
Negatywny stosunek duchownego do „rycerzy 
św. Floriana” po części wpisywał się w standar-
dową krytykę stowarzyszeń działających poza 
oficjalnymi strukturami Kościoła katolickiego. 
Wareccy strażacy, jeśli nawet trochę się bawili, 
to przecież także usypali Kopiec Powstańców 
1863 r., zbudowali piętrową remizę, która w la-
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tach 30. zapełniała się publicznością podczas 
akademii i amatorskich przedstawień teatral-
nych. Tutaj mieściło się kino Uciecha (potem 
Roma). Z kolei w remizie w Grójcu odbywały 
się zjazdy partii politycznych, manifestacje 
Ligi Morskiej i Kolonialnej, posiedzenia komi-
sji: Wojskowej, Rozjemczej do spraw Rolnych, 
Rozjemczej do spraw Dozorców Domowych 
Miasta Grójca; tutaj swoje pracowanie miała 
Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 dla dzieci 
żydowskich. 

Klasycznym przykładem wielofunkcyjności 
jest dwupiętrowa remiza w Belsku Dużym.  
W 1972 r. pomieszczenia na sprzęt strażacki 
zajmowały niewielką część budynku. Na par-
terze – donosiła „Trybuna Mazowiecka” – jest 
także duża, z pięknym wystrojem sala wido-
wiskowa oraz biblioteka z czytelnią, świe-
tlica i operatornia do wyświetlania filmów.  
W obiekcie mieści się też Ośrodek Zdrowia – 

z gabinetem lekarskim i dentystycznym oraz 
mieszkanie lekarza. Ale najwięcej miejsca, 
bo całe niemal piętro, zajmują mieszkania 
dla nauczycieli. Obecnie w sali widowiskowej 
ciekawe akademie oraz inscenizacje teatralne 
urządza Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzi-
sława Jastrzębiec Peszkowskiego.

Nowy trend architektoniczny zapoczątko-
wała Warka. W miejsce starej remizy, znacznie 
zniszczonej w czasie II wojny światowej, w la-
tach 1960–1963 zbudowano nową. Podobnie 
jak poprzedniczka po części pełniła ona funk-
cje domu ludowego. Niedawno została przebu-
dowana: postawiono garaż, podwyższono wie-
żę, montując na niej zegar i wymieniając dach. 
Budynek o pomarańczowej elewacji, podświe-
tlonej po zmroku, znakomicie wkomponowa-
ny w otoczenie, pięknie wzbogaca panoramę 
miasta. W 2009 r. uznano go za najlepszy 
obiekt architektoniczny oddany do użytku  
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w rejonie radomskim w latach 2007–2008 
(Nagroda im. Alfonsa Pinno). Autorem kon-
cepcji jest Mariusz Rodak, który zaprojekto-
wał również modernizację ratusza i rynku. 
Zainstalowany na strażackiej wieży zegar wy-
grywa w południe hymn miejski, czyli Tango 
Warka Witolda Grzelewskiego: 

Mówcież mi, co chcecie, lecz na całym 
świecie

Droższej nie znajdziecie, jak jest nasza Warka, 
Miasteczko wśród miliona miast.
Ach, ta Rogalka piękniejsza jest niż cały świat,
Tuż za Pilicą strumyczek, a przy nim pięk-

ny gaj,
A park Winiary to jest dla mnie raj.
Przykład miasta nad Pilicą podziałał na 

Chynów. Tamtejsza wieża z zegarem łudząco 
przypomina warecką.

Zapomniane źródła
Powiat grójecki miał kiedyś swój folklor: 

baśnie, podania, przysłowia, obrzędy, pieśni, 
tańce, stroje, zdobnictwo. Wystarczy otworzyć 
XIX-wieczne dzieła Kornela Kozłowskiego czy 
Oskara Kolberga, aby znaleźć pieśni i tańce  
z okolic Grójca. Wystarczy zajrzeć do wydane-
go w 1907 r. Atlasu geograficznego ilustrowa-
nego Królestwa Polskiego Polski Józefa Micha-

ła Bazewicza, aby zobaczyć typy spod Grójca, 
czyli stroje wsi grójeckiej. Międzywojenna pra-
sa lokalna dostarcza dowodów na popularność 
folkloru w organizacjach młodzieżowych typu 
„Wici” czy „Siew”. Na początku lat 30. w okoli-
cach Drwalewa kawalerka śpiewała po dyngusie: 

Dejcie ze num, dejcie te dwadzieścia śtyry, 
Zeby wum się kury w pukrzywy nie kryły.
Dejcie ze num, dejcie piecyni z cielincia,
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Zebyście dostali bogatego zincia. 
[…]
Gospodorzu, wstań nieboze,
Co się dzieje w twoji oborze!
Krowa ci się ocieliła, 
Pore bycków porodziła.
Po II wojnie światowej, wraz z postępem cy-

wilizacyjnym i rozwojem gospodarczym, na 
grójeckiej wsi zanikała kultura ludowa, a z nią 
gwara mazurska i obory z byckami. 

Szansą na powrót do folkloru było Święto 
Kwitnących Jabłoni. Na jego potrzeby powstał 
nieoficjalny hymn powiatu grójeckiego: Polo-
nez grójecki. Folklor grójecki jednak nie odro-
dził się. Nawet dyngus coraz rzadziej zakłóca 
wieczorny spokój. Kto pamięta szaleństwo 
ostatnich trzech dni przed środą popielcową, 
czyli kusoki? Już w 1930 r. było z nimi źle: Te-
raz, jak przyńdum ostatki, to na wsi cichutko, 
kazdy siedzi, jak mysa za piecem. 

Tomasz Skoneczny i „Hołubce”
Jakieś pieśni ludowe spod Grójca (mazur-

ki, krakowiaki, polki) miała w repertuarze 
Kapela Dziecięca w Lipiu, założona w 1954 r. 
przez Bolesława Romana Mazuryka. Do jej 
wychowanków zalicza się Tomasz Skoneczny 
z Rębowoli, absolwent Wydziału Instrumen-
talnego Wyższej Szkoły Muzycznej w Warsza-
wie. Prowadził m.in. zespół „Promni” – przy 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – 
Akademii Rolniczej oraz Zespół Pieśni i Tań-
ca „Michały” – przy Domu Kultury w Grójcu. 
Pan Tomasz mieszka w Grójcu i choć uprawia 
też przesmaczne gruszki, szczęściem pozostał 
wierny akordeonowi. W 2009 r. założył Zespół 
Pieśni i Tańca „Hołubce”. Pięciu muzyków 
(akordeon, klarnet, skrzypce, trąbka, bębe-
nek), dziesięciu tancerzy i dwóch śpiewaków. 
Większość z nich miała już za sobą występy  
w zespołach „Michały”, „Promni” i „Mazow-
sze”. Pieśni i tańce z krakowskiego, łowickie-
go, opoczyńskiego czy rzeszowskiego – w wy-
daniu grójeckich „Hołubców” – bawią i wzru-
szają publiczność podczas dożynek oraz im-
prez plenerowych. Miejmy nadzieję, że mistrz 
Skoneczny sięgnie także do oryginalnego folk-
loru grójeckiego, opracowując go z wrodzonym 
sobie wdziękiem i poczuciem humoru. 

Od „Vistuli” do Zespołu Folklorystyczne-
go Ziemi Grójeckiej 

W „Hołubcach” występuje m.in. Monika 
Górniewicz, z wykształcenia pedagog i ani-
mator kultury, z zamiłowania społecznik  
i instruktor ZHP. Pani Monika, mieszkanka 
Lasek pod Warką, pracuje jako bibliotekarka 
i nauczycielka muzyki w Publicznym Gimna-
zjum im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Chynowie. Wspólnie z inną nauczycielką  
z tej szkoły, Joanną Kurzeją, w 2007 r. powo-

łała do życia Kapelę Ludową „Vistula”. O po-
ziom muzyczny dbali kapelmistrz Jerzy Burdzy 
i etnochoreograf Magdalena Świderek. Zespół,  
w którym występowała głównie młodzież gim-
nazjalna, stanowił wizytówkę gminy Chynów. 
Występował w regionie, ale także w Łodzi, Ła-
pach koło Białegostoku oraz w Programie I Pol-
skiego Radia. Brał udział w konkursach i festiwa-
lach. Po kilku latach na bazie „Vistuli” powstał 
Zespół Folklorystyczny Ziemi Grójeckiej. Jak 
sama nazwa wskazuje, ma on specjalizować się 
w repertuarze typowo grójeckim. Skonstatowa-
no bowiem, że takowy istnieje! W pracach Ko-
złowskiego i Kolberga znajdujemy trójmiarowe: 
mazury, oberki, obertasy; dwumiarowe: polki, 
krakowiaki, szoty; pastorałkę Florek nieboracek 
z Czaplina! Tylko brać, przyśpiewywać i tańco-
wać. Tak właśnie czyni Zespół Folklorystyczny 
Ziemi Grójeckiej. Niestety, ostatnio – ze wzglę-
du na brak środków finansowych – działalność 
zespołu została zawieszona. 
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ANIMATOR
Wydaje się, że entuzjaści-społecznicy nie są 

w stanie w pojedynkę odbudować grójeckiej 
kultury ludowej. Trzeba wytrwale pracować 
nad stworzeniem folklorystycznego lobby  
w społeczeństwie, zwłaszcza zaś wśród samo-
rządowców. Wychodząc z tego założenia, Mo-
nika Górniewicz i Joanna Kurzeja w 2010 r. 
powołały do życia Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Aktywności Lokalnej ANIMATOR. 
Misja: aktywizowanie społeczności lokalnej 
wokół działań upowszechniających folklor 
regionalny Polski. Służą temu zarówno pozy-
tywistyczna praca z dziećmi i młodzieżą, za-
jęcia z emerytami, jak i duże imprezy plenero-
we nakierowane na wszystkie grupy wiekowe.  
W 2011 r. w Chynowie zorganizowano Małe 
Regionalia, zakończone zabawą karnawało-
wą Na Ludową Nutę. Najważniejszą imprezą 
ma być Święto Kultury Regionalnej. Pierwsza 
edycja odbyła się w 2012 r. na terenie kem-
pingu nad Pilicą w Warce, druga w 2013 r. 
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Nowej Wsi. Monika Górniewicz liczy na to, 
że właśnie przy nowowiejskiej placówce uda 
się reaktywować Zespół Folklorystyczny Zie-
mi Grójeckiej. Dobrze układa się współpraca 

z instytucjami i stowarzyszeniami w Warce. 
6 stycznia 2013 r. razem z Gminną Jednostką 
Kultury „Dworek na Długiej”, Stowarzysze-
niem „3-majmy się razem” i parafią rzymsko-
katolicką św. Mikołaja Biskupa zorganizowa-
no Orszak Trzech Króli. 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiej-
skiej

Dawniej Nowe Miasto nad Pilicą wypeł-
niało się w dzień targowy włościanami kul-
tywującymi regionalną modę. Strój kobiet 
– zauważono w 1911 r. – przypomina strój  
z Ks. Łowickiego, kolory jednak nie są tak 
jaskrawe jak tam; mężczyźni mają białe 
szamerowane czarnemi tasiemkami kapoty, 
granatowe wełniane spodnie i wysokie zawę-
żające się u góry kapelusze, tak zwane ryje. 
W okresie PRL-u Kapela Ludowa Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Nowe-
go Miasta nad Pilicą wojażowała po Jugosła-
wii. Obecnie miejscowe władze samorządowe 
postanowiły wrócić do korzeni, cementować 
społeczeństwo folklorem. 25 sierpnia 2013 r. 
podczas dożynek gminnych na Górce Zgody  
koło Łęgonic zadebiutował Zespół Pieśni  
i Tańca Ziemi Nowomiejskiej. 
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Herb powiatu grójeckiego

Tarcza trójdzielna. W polu 
pierwszym na czerwonym 
tle biały orzeł dawnego wo-
jewództwa mazowieckiego,  
w drugim polu na białym tle 
zielony smok dawnej ziemi 
czerskiej, w trzecim polu na 

złotym tle zielone drzewo owocowe z jede-
nastoma czerwonymi jabłkami, symbolizu-
jącymi jedenaście gmin powiatu. Z dniem  
1 stycznia 2003 r. gmina Tarczyn przeszła do 
powiatu piaseczyńskiego, lecz w herbie pozo-
stało jedenaście owoców. 

Herb gminy Belsk Duży

W srebrnej tarczy herbo-
wej zielone drzewo jabłoni  
o srebrnym pniu, pod nim dwa 
jabłka czerwone z zielonymi 
listkami, w podstawie herbu 
wstęga zielona podbita sre-
brem, bez napisów. W projek-

cie nie uwzględniono herbu Przerowa rodziny 
Belskich. 

Logo gminy Błędów

W tarczy herbowej dwu-
dzielnej w słup w polu prawym 
czerwonym postać biskupa 
Prokopa w białych szatach, 
w złotej aureoli i ze złotym 
pastorałem w prawej dłoni, 
w polu lewym srebrnym trzy 
jabłka czerwone z zielonymi 
liśćmi w słup.

Herb gminy Chynów

Tarcza trójdzielna w kształ-
cie litery „Y”, lewa strona 
biała, prawa czerwona, gór-
na zielona. Po lewej stronie 
czerwony stylizowany róg 
jelenia z pięcioma rosocha-
mi, po prawej stronie biały 
stylizowany róg tura, w górnej 

części stylizowane czerwone jabłko z białymi 
elementami. Obrysy i linie oddzielające pola 
mają kolor czarny. W ten sposób nawiązano 
do herbu Rogala rodziny Chynowskich oraz 
sadownictwa. 

Samorząd terytorialny niemałą wagę przy-
kłada do symboliki określającej tożsamość 

historyczną, a zarazem kreującej lokalny pa-
triotyzm. W najlepszej sytuacji są miejscowo-
ści, które pieczęcią z herbem posługują się od 
momentu otrzymania praw miejskich. Inna 
rzecz, że z czasem wizerunek danego herbu 
zmieniał się. Widać to na przykładzie odci-
sków pieczęci Warki pochodzących z lat: 1535, 
1551, 1778, a zebranych przez miejscowego 
kronikarza Wiktora Krawczyka. 

Po 1990 r. od podstaw swoje herby musiały 
tworzyć gminy wiejskie, poza Goszczynem, 
który jako dawne miasto herb posiadał. Gminy 
dopingował przykład samorządu powiatowe-
go. W 2000 r. radni powiatowi uchwalili herb 
(wraz z flagą) odnoszący się treścią do tradycji 
województwa mazowieckiego i ziemi czerskiej  
z okresu I Rzeczypospolitej oraz do sadowni-
czej specyfiki regionu. Opracowując symbole 
gmin, z reguły nawiązywano do herbów daw-
nych właścicieli wsi oraz do sadownictwa. 

Herby
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Herb gminy Goszczyn

W błękitnym polu złota 
wieża, zbudowana z ciosu,  
z otwartym, czarnym prześwi-
tem bramy (bez wrót), trój-
dzielny dach i dwa – po bokach 
wieży – wykusze, zwieńczone 
spiczastymi daszkami, rów-
nież w barwie złotej. 

Herb gminy Jasieniec

Na tarczy hiszpańskiej  
w polu złotym pomiędzy dwo-
ma jabłkami czerwonymi dwie 
kopie w krzyż skośny, czerwone, 
na nich takaż trzecia na opak  
w słup. Kopie przejęto z herbu 
Jelita rodziny Boglewskich. 

Herb gminy Pniewy

Na czerwonym tle krzyż 
ćwiekowy, u którego podsta-
wy zamieszczono dwa ulist-
nione jabłka. Godło świadczy 
o związku terytorium i wsi 
gminnej Pniewy z rodziną 
Pniewskich herbu Ostoja. 

Herb miasta Grójec

W błękitnym polu tarczy 
herbowej brama forteczna cio-
sowa biała, trzy blankowane 
baszty z otworami strzelniczy-
mi i czerwonymi, spiczastymi 
daszkami. W prześwicie bra-
my mąż zbrojny. 

Herb miasta Mogielnica

Na niebieskim polu mur 
ceglany oraz dwie baszty za-
kończone stożkowatymi dasz-
kami. Między nimi brama 
miejska z podniesioną czarną 
broną i otwartymi wrotami. 
Na dole data uzyskania praw 
miejskich: 1317.

Herb miasta Nowe Miasto nad Pilicą

Na czerwonym tle tarczy 
herbowej biała blankowa basz-
ta obronna z błękitnym dasz-
kiem, z bramą z otwartymi 
złotymi wrotami. Po bokach 
baszty dwa miecze ze złotymi 
rękojeściami: jeden wzniesio-
ny do góry, drugi skierowany 
w dół. 

Herb miasta Warka 

Na czerwonym tle tarczy mur 
obronny ciosowy biały z blanka-
mi, trzema wieżami zwieńczo-
nymi spiczastymi, potrójnymi 
daszkami koloru złotego (żół-
tego?), a w murze prześwit wy-
obrażający otwartą bramę. 
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Justyna z Waltuchów Bersonowa (1872–
1948) – spolonizowana Żydówka, społecznik. 
Urodziła się w Odessie. Znała pięć języków 
obcych. Zanim wyszła za mąż za Edwarda Ber-
sona, dziedzica Boglewic i Osin, miała romans 
z rozwiedzionym przemysłowcem Stanisła-
wem Wilhelmem Lilpopem. W Boglewicach 
działała na rzecz parafii rzymskokatolickiej  
i szkoły. W czasie okupacji w jej majątku zna-
lazło schronienie wiele osób. 

Jan Kapistran Bieliński (1834–1919) – lekarz, 
fizjoterapeuta. Pochodził z Biłogoraja. W 1859 r. 
ukończył studia medyczne na Uniwersyte-
cie Moskiewskim. Wzorując się na zakładzie 
Sebastiana Kneippa w Wörishofen, założył  
w Nowym Mieście nad Pilicą pierwszy w Pol-
sce zakład przyrodoleczniczy. 

Flora Bieńkowska (1914–1990) – powieścio-
pisarka, poetka, dramaturg. Rodowita mo-
gielniczanka. W czasie okupacji związała się  
z Polską Partią Robotniczą i Armią Ludową, 
redagowała prasę nurtu lewicowego. Najbar-
dziej znanym jej utworem jest trylogia powie-
ściowa Dalekie drogi, składająca się z trzech 
części: Czyściec, Pusta kwinta i Smuga świat- 
ła. W życiu prywatnym żona Władysława 
Bieńkowskiego, dyrektora Biblioteki Narodo-
wej, ministra oświaty.

Adam Józef Feliks Fredro-Boniecki (1842–
1909) – prawnik, heraldyk. Urodził się w Żydo-
wie w Kieleckiem. Pracował jako referendarz 
w kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego. 
Mieszkając w Świdnie, sprawował urząd sę-
dziego pokoju powiatu grójeckiego. Wydawca 
Pocztu rodów w Wielkiém Księstwie Litew-
skiém w XV i XVI w. i przede wszystkim Her-
barza polskiego. 

Joanna Chmielewska (1932–2013) – powie-
ściopisarka, pierwsza dama polskiego kry-

minału. Joanna Chmie-
lewska to pseudonimem 
literacki Ireny Barbary 
Kuhn z domu Becker.  
Z wykształcenia archi-
tekt, dzieciństwo spędziła 
w Grójcu, gdzie ojciec był 

dyrektorem Komunalnej Kasy Oszczędności. 
W 1993 r. opublikowała pierwszy tom Auto-
biografii, zawierający reminiscencje grójeckie. 

Marceli Ciemniewski 
(1862–1927) – ksiądz 
rzymskokatolicki, publicy-
sta, regionalista, społecz-
nik. Obowiązki probosz-
cza w Warce łączył z pra-
cą społeczną i pisaniem. 
Współpracował m.in.  
z „Przeglądem Katolic-
kim”, gdzie dał się poznać 

jako orędownik wychodzenia do ludzi oraz prze-
ciwnik modernizmu i ruchu socjalistycznego. 
Pod koniec życia wydawał, redagował i zapełniał 
artykułami gazetę „Gawędy Wieczorne”. Opra-
cował monografię Warki. 

Józef Cieślak (1917–1997) – sadownik, spo-
łecznik. Syn pioniera grójeckiego sadownictwa, 
Jana Cieślaka z Podgórzyc. Absolwent Szkoły 
Powszechnej w Konarach i Gimnazjum Mę-
skiego Księży Marianów na Bielanach w War-
szawie. Przed samą wojną rozpoczął studia 
historyczne i choć je przerwał, poświęcając się 
pracy we własnym gospodarstwie w Mieczysła-
wówce pod Grójcem, na zawsze zachował sen-
tyment do „nauczycielki życia”. Zainicjował 
m.in. powołanie Muzeum Sadownictwa. 

Jan Czekanowski (1882–1965) – antropolog, 
etnograf, statystyk, językoznawca. Urodził się 
w Głuchowie pod Grójcem. W latach 1907–
1909 uczestniczył w wyprawie do Afryki Środ-

Ciekawe postaci związane z powiatem
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kowej. Po powrocie z ekspedycji opublikował 
głośne dzieło Forschungen in Nil-Kongo Zwi-
schengebiet (1917). Wieloletni profesor Uni-
wersytetu Lwowskiego, gdzie stworzył szkołę 
antropologiczną o światowym rozgłosie, a tak-
że Uniwersytetu Poznańskiego, członek PAN. 

Antoni Łukasz Crutta (ok. 1727–1814) – tłu-
macz orientalny Rzeczypospolitej, dyplomata. 
Pochodził z Albanii, był kanclerzem Rzeczy-
pospolitej Weneckiej. Sprowadzony do Polski 
przez Stanisława Augusta Poniatowskiego 
za zasługi oddane nowej ojczyźnie otrzymał  
w 1775 r. indygenat. W czasie Sejmu Wiel-
kiego tłumaczył traktaty tureckie. Po upadku 
Rzeczypospolitej osiadł w Lewiczynie u zięcia 
Wojciecha Piotra Bedlińskiego, gdzie zmarł  
i został pochowany. 

Aleksander Dominik Gajewski (1910–1993) 
– pedagog, regionalista. Urodzony w Warce, 
ukończył seminarium nauczycielskie w Mo-
gielnicy. Ranny 5 października 1939 r. w wal-
kach pod Wolą Burzecką. Podczas okupacji 
komendant ośrodka IV ZWZ/AK w Warce. 
Aresztowany przez UB, trafił do łagru w oko-
licach Swierdłowska. Do Warki wrócił w listo-
padzie 1947 r. Udzielał się społecznie, m.in. 
jako współorganizator i kustosz Muzeum 
Regionalnego PTTK, badacz i popularyzator 
dziejów Warki.

Władysław Gwardys (ur. 
1933) – społecznik, działacz 
Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Krajoznawczego. 
Urodził się w Warce, gdzie 
nadal mieszka. Absolwent 
Politechniki Warszawskiej. 
 Pracował w Fabryce Urzą-
dzeń Mechanicznych i Spół- 
dzielni „Samopomoc Chłop

-ska”, prowadził gospodarstwo rolne. Zaini-
cjował i zrealizował wiele projektów służących 
rozwojowi tożsamości historycznej w Warce  
i regionie. 

Jakub z Zaborowa (zm. 1449) – doktor de-
kretów, pięciokrotny rektor Akademii Kra-

kowskiej, członek kilku kapituł. Syn Piotra,  
h. Kuszaba, z Zaborowa k. Grójca. Studiował 
na Akademii Krakowskiej pod okiem Łukasza 
z Wielkiego Koźmina, Stanisława ze Skalb- 
mierza i Pawła Włodkowica. Jego uczniem  
i protektorem był książę mazowiecki Aleksan-
der. Wzbogaciwszy się, wspomagał fundacja-
mi krakowską uczelnię. 

Władysław Jagniątkowski (1859–1930) – po-
rucznik rosyjski, kapitan francuski, pułkow-
nik Wojska Polskiego, topograf, pamiętni-
karz, powieściopisarz. Biografia urodzonego 
w Michałowie pod Warką wojskowego, który 
pracował jako kreślarz przy budowie wieży Eif-
fla, służył w szeregach Legii Cudzoziemskiej  
i w Armii Polskiej Józefa Hallera, to gotowy 
scenariusz filmu przygodowego. 

Adam Jarzębski (przed 1590–ok. 1649) – mu-
zyk, architekt, poeta. Urodził się w Warce. 
Muzyczne wykształcenie zdobył zapewne za 
granicą. Skrzypek w kapeli Zygmunta III Wazy 
i Władysława IV. Autor 27 koncertów i kancon, 
a także pierwszego, wierszowanego, przewod-
nika po Warszawie. Zajmował się budownic-
twem, konstruował instrumenty muzyczne. 
Otrzymał od króla dożywotnio wójtostwo wsi 
Piaseczno koło Warki i dochody z wareckich 
młynów.

Józef Jaszowski (1788–1865) – prawnik, ar-
tylerzysta, pamiętnikarz. Szlachcic rodem  
z powiatu przemyskiego, absolwent pra-
wa i filozofii na Uniwersytecie Lwowskim.  
W okresie Księstwa Warszawskiego uczest-
niczył w wojnach napoleońskich, natomiast  
w okresie Królestwa Polskiego dowodził od-
działem rakietników konnych, stacjonującym 
w Warce. Po upadku powstania listopadowego 
wraz z młodziutką żoną, Klementyną z Kiciń-
skich, gospodarował w Woli Łychowskiej koło 
Jasieńca. 

Zygmunt Kalinowski (ur. 1949) – bramkarz 
piłkarski, reprezentant Polski. Urodził się  
w Laskach pod Warką. Karierę piłkarską roz-
poczynał w klubie Pilica Warka, skąd trafił do 
Legii Warszawa. W kraju największe sukcesy 
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święcił w barwach Śląska Wrocław, z którym 
występował w europejskich pucharach. Wraz  
z drużyną Kazimierza Górskiego zdobył srebr-
ny medal Mistrzostw Świata w 1974 r. 

Władysław Feliks Kamiński (1844–1935) 
– powstaniec 1863 r., notariusz, społecznik. 
Na świat przyszedł w Serocku. Za udział  
w powstaniu styczniowym zesłano go na Sybe-
rię. Wróciwszy do kraju, odbył studia prawni-
cze w Szkole Głównej w Warszawie. W latach 
1878–1933 prowadził kancelarię notarialną  
w Grójcu. 

Stanisław Karczewski 
(ur. 1955) – lekarz chirurg, 
polityk. Absolwent Aka-
demii Medycznej w War-
szawie zawodowo związał 
się w 1981 r. ze Szpitalem 
Rejonowym w Nowym 

Mieście nad Pilicą. Działalność publiczną 
rozpoczynał jako radny powiatu grójeckiego  
i sejmiku mazowieckiego. Członek PiS, senator,  
a od 9 listopada 2011 r. wicemarszałek Senatu RP 
VIII kadencji. Inspiruje i popiera projekty kultu-
ralno-edukacyjne promujące powiat grójecki. 

Rafael Klepfisz (ur. 1895–?) – samorządo-
wiec o poglądach lewicowych, członek Bundu. 
Studiował filozofię na Uniwersytecie War-
szawskim. Trybuną jego radykalnych poglą-
dów lewicowych była Rada Miejska Grójca. 
Wypowiadał się zarówno przeciwko anty-
semityzmowi, jak i językowi hebrajskiemu. 
Najmniej dzieje się krzywda – mówił kiedyś 
– kapitaliście żydowskiemu, jak i polskiemu.  
W sierpniu 1939 r. jako podporucznik otrzy-
mał powołanie do wojska. 

Franciszek Leopold Lafontaine (1756–1812) 
– lekarz, chirurg armii Księstwa Warszawskie-
go. Sławę przyniosło mu zoperowanie zaćmy 
u niewidomej od urodzenia. Walczył z koł-
tunem, popularyzował szczepienia przeciw 
ospie, redagował i wydawał pierwsze polskie 
lekarskie czasopismo „Dziennik Zdrowia dla 
Wszystkich Stanów”. W roku 1803 kupił ma-
jątek Falęcin pod Grójcem, gdzie prowadził 

dom otwarty, goszcząc m.in. księcia Józefa Po-
niatowskiego. 

Władysław Matlakowski 
(1850–1895) – lekarz, ba-
dacz literatury i folkloru, 
tłumacz, pamiętnikarz. Syn 
wareckiego młynarza i rol-
nika. Absolwent Wydziału 
Lekarskiego Uniwersyte-
tu Warszawskiego, chirurg  

w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Na-
pisał m.in.: Budownictwo ludowe na Podhalu, 
Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. 
Interesował się ziemią czerską i Kujawami. 
Przetłumaczył Hamleta. Autor ciekawego pa-
miętnika.

Andrzej Mitan (ur. 1950) 
– artysta, promotor sztuki. 
Jedna z najbardziej oryginal-
nych i zjawiskowych posta-
ci na polskiej scenie niekon-
wencjonalnej wokalistyki  
i artystycznego performan-
ce. Na początku lat 90. 

odegrał znaczącą rolę w ożywieniu życia kul-
turalnego Grójca. Honorowy Obywatel Miasta 
Pionki, mieszka w Grójcu.

Władysław Karol Rittendorf (1821–1898) 
– architekt. Urodził się w Nowym Mieście 
nad Pilicą. Od 1854 r. pracował jako budow-
niczy przy Zarządzie Teatrów Warszawskich, 
wywierając wpływ m.in. na oblicze Teatru 
Wielkiego. Kierował przebudową pałacu ła-
zienkowskiego, urządzał iluminacje pałacu  
i parku podczas zjazdów panujących, projek-
tował domy i nagrobki. 

Konstanty Rokossowski (1896–1968) – mar-
szałek Związku Radzieckiego i Polski, jeden  
z najwybitniejszych dowódców II wojny świa-
towej. Urodzony w Warszawie lub w Wielkich 
Łukach. Syn Polaka – maszynisty kolejowe-
go i Rosjanki – nauczycielki. Przed I wojną 
światową mieszkał w Grójcu. Tutaj pracował  
w zakładzie kamieniarskim, czytał książki, 
grał na trąbce basowej w orkiestrze strażac-
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kiej. Po II wojnie światowej omal nie został 
patronem miejscowego liceum.

Józef Władysław Róg (1883–1947) – artysta 
rzeźbiarz. Urodził się pod Włoszczową, wie-
le podróżował po świecie, biegle władał an-
gielskim, francuskim i rosyjskim. Miał dom  
w Warszawie, ale mieszkał także w Warce, 
gdzie pod koniec lat 30. rozpoczął budowę 
trzypiętrowego hotelu z myślą o Polonii ame-
rykańskiej, która odwiedzałaby Warkę ze 
względu na postać Kazimierza Pułaskiego. Po 
II wojnie światowej w tzw. domu Roga miały 
siedzibę liczne instytucje samorządowe i kul-
turalne. 

Czesław Sadłowski (ur. 1938) – ksiądz ka-
nonik, twórca i proboszcz parafii rzymsko-
katolickiej w Zbroszy Dużej. Pochodzi spod 
Suwałk. Po święceniach kapłańskich (1967) 
trafił do parafii Jasieniec. Pokonując liczne 
przeciwności, doprowadził do założenia para-
fii i wybudowania kościoła w Zbroszy Dużej, 
poświęconego 17 sierpnia 1974 r. przez kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Imię ks. Czesława 
nosi Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy 
Dużej.

Antoni Szandlerowski (1878–1911) – ksiądz, 
poeta, dramatopisarz. Studiował teologię  
w Rzymie, gdzie w 1901 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. Rozgłos przyniosły mu dramaty 
powstałe pod wpływem S. Przybyszewskiego. 
Władze kościelne za zbyt swobodne traktowa-
nie prawd teologicznych przeniosły go karnie 
z Łodzi na skromny wikariat do Goszczyna. 
Odpowiedział paszkwilem Elenchus cleri alias 
choleri pro A.D. 1906, gdzie najdzie sproś- 
ne żywoty braciey konsystorskiej (władze ko-
ścielne wykupiły nakład). Jest także autorem 
wydanego pośmiertnie zbioru listów miłos-
nych Confiteor. 

Czesław Mirosław Szczepaniak (ur. 1954) – 
poeta, prozaik, felietonista. Pochodzi ze wsi 
Kopana pod Grójcem. Jego wiersze o wątkach 
autobiograficznych zwróciły uwagę krytyki 
ze względu na swoją oryginalność. W poezji 
i prozie często wraca do miejsca urodzenia. 

Wprowadził do obiegu pojęcie „okolica kwit-
nącej jabłoni”. 

Wanda Szeląg (1937–2008) – pedagog, bi-
bliotekarka, regionalistka. Przyszła na świat 
w Kolonii Hostynne (powiat hrubieszowski). 
Wychowywała się u babci w Mogielnicy, gdzie 
ukończyła szkołę podstawową i liceum oraz 
poznała Zdzisława Szeląga, swojego przyszłe-
go męża. Ukończyła polonistykę. Przygoto-
wała do druku większość wydawnictw Towa-
rzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, 
Oddział w Grójcu. Autorka wielu haseł do 
Słownika wiedzy o Grójeckiem. 

Zdzisław Szeląg (1932–2011) – pedagog, hi-
storyk literatury, regionalista. Pochodził spod 
Wieliczki. Studiował filologię polską w Kato-
wicach, magisterium uzyskał na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Doktoryzował się w 1978 r., 
habilitował w 1991 r. Wieloletni nauczyciel 
w Mogielnicy i Grójcu, profesor Państwowej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.  
W 1975 r. zorganizował w Grójcu Oddział To-
warzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, 
zostając jego prezesem. Pod szyldem Towa-
rzystwa opublikował 14 zeszytów Słownika 
wiedzy o Grójeckiem, liczne wydawnictwa 
źródłowe i opracowania. 

Jan Sztern (1867–1949) – śpiewak (tenor), 
wieloletni solista Opery Teatru Wielkiego, 
właściciel wytwórni płyt w Warszawie. Miesz-
kając w Grójcu, udzielał się w miejscowym 
chórze parafialnym. 13 września 1936 r., pod-
czas obchodów 400. rocznicy urodzin Piotra 
Skargi, zaśpiewał partię solową z Mszy Piotro-
wińskiej S. Moniuszki. Wraz z pierwszą żoną, 
Marią z Woronieckich, śpiewaczką, spoczywa 
na cmentarzu parafialnym w Grójcu. 

Henryk Świderski (ur. 1928) – architekt, re-
gionalista. Urodzony w Grójcu, syn mistrza 
masarskiego. W rodzinnym mieście ukoń-
czył szkoły podstawową i średnią. Studiował 
architekturę na Politechnice Warszawskiej. 
Po przejściu na emeryturę poświęcił się pasji: 
historii i publicystyce. Opublikował m.in. mo-
nografię Armii Krajowej na ziemi grójeckiej. 



70 Tradycja Mazowsza

Stefan Treugutt (1925–1991) – historyk lite-
ratury, krytyk literacki i teatralny, nauczyciel 
akademicki. Urodził się w Mogielnicy, gdzie 
jego ojciec, Sylweriusz, pracował jako polo-
nista w Państwowym Seminarium Nauczy-
cielskim Męskim. Ukończył polonistykę na 
Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w In-
stytucie Badań Literackich. Wygłaszał nieza-
pomniane wprowadzenia przed spektaklami 
Teatru Telewizji. 

Róża Walicka (zm. 1795) – małżonka Bazy-
lego Walickiego wojewody rawskiego. Matka 
dwóch synów i pięciu córek. Autorka pozosta-
jącego dotąd w rękopisie poradnika Do córki. 
Są to rady skierowane do córki wychodzącej 
za mąż, dotyczące wszelkich sfer życia młodej 
mężatki ze stanu szlacheckiego. 

Edyta Wojtczak (ur. 1936) – prezenterka te-
lewizyjna. Urodziła się w Grójcu. W latach 
1957–1996 gościła regularnie w naszych do-
mach jako spikerka Telewizji Polskiej. Pro-
wadziła liczne programy telewizyjne, składała 
życzenia noworoczne telewidzom, zapowiada-
ła występy artystów na Festiwalach Piosenki 
Polskiej w Opolu czy Festiwalach Piosenki Ra-
dzieckiej w Zielonej Górze. 

January Franciszek Kazimierz Wyszyński 
(1700–1755) – zakonnik marianin. Urodził się 
we wsi Jeziora Wielka (dziś Jeziórka). Kształcił 
się u oo. pijarów w Górze Kalwarii i w Warsza-

wie. Pod wpływem pielgrzymki do Composteli 
i spotkania w Rzymie z zakonnikiem Joachi-
mem Kozłowskim, wstąpił do zakonu maria-
nów. W 1989 r. ogłoszony został Czcigodnym 
Sługą Bożym. Jego imię nosi Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Jeziórce. 

Eleonora Ziemięcka (1815–1869) – filozof, 
publicystka, tłumaczka. Urodziła się w Jasień-
cu koło Grójca, jako córka Michała Gagat-
kiewicza i Izabelli z Łuszczewskich. Wszech-
stronnie wykształcona i utalentowana, zwana 
„filozofem w spódnicy”, prowadziła w War-
szawie salon filozoficzny. Założycielka kwar-
talnika „Pielgrzym” (1842–1846). W filozofii 
od zauroczenia Heglem przeszła na pozycje 
ortodoksyjnie katolickie. Jako przeciwniczka 
równouprawnienia kobiet uznawała wyższość 
naturalnych właściwości umysłu mężczyzn 
nad intelektem kobiet. 

Jan Zydler (1867–1934) – pedagog, autor 
podręczników szkolnych geometrii. Przy-
szedł na świat w Miedzechowie koło Jasień-
ca. Podczas nauki w gimnazjum w Kielcach 
zaprzyjaźnił się ze Stefanem Żeromskim. 
Ukończywszy studia na Wydziale Matema-
tycznym Uniwersytetu Warszawskiego, dy-
rektorował w szkołach w Kaliszu, Warszawie 
i Milanówku. Opracowane przez niego pod-
ręczniki do geometrii wielokroć wznawiano, 
jeden z nich przetłumaczono na cztery języ-
ki obce. 
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Wieś Belsk Duży, leżąca 6 km na południo-
wy zachód od Grójca, nad rzeczką Kra-

ską, ma znakomite położenie komunikacyjne. 
Tędy przechodzi droga wojewódzka nr 728 na 
Końskie i droga powiatowa Lewiczyn–Sadków 
Szlachecki, stąd wychodzi droga wojewódzka 
nr 725 prowadząca do Rawy Mazowieckiej. 

Pierwotnie było tu Belsko. W XVI w. miej-
scowość podzieliła się na Belsko Stare, Belsko 

Wielkie i Belsko Małe. W XVIII w. Belsko Stare 
przekształciło się w Starą Wieś, a Belsko Małe  
w Małą Wieś. Został sam Belsk, który z kolei po 
1870 r. podzielił się na Belsk Duży i Belsk Mały. 

Belsk Duży, jak czytamy na obelisku usta-
wionym przed remizą strażacką, to kolebka 
ruchu ludowego i społecznego na ziemi grójec-
kiej. Ojcem chłopskiego oświecenia był miesz-
kający tu w latach 1896–1908 Tomasz Nocz-

Przewodnik subiektywny  
po powiecie grójeckim

Belsk Duży (siedziba gminy)
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nicki (1862–1944), pisarz i publicysta chłopski, 
wybitny działacz radykalnego ruchu ludowego. 

W XX w. zbudowano drogi, mleczarnię, szko-
ły, sklepy, ośrodek zdrowia, remizę, siedzibę 
Banku Spółdzielczego. Na początku XIX w. we 
wsi wyrabiano sukno, teraz królują tu sadow-
nictwo, przetwórstwo owocowe i przemysł 
spożywczy. Firma ACTIV P.P.H.U. wytwarza 
m.in. soki jabłkowe bez konserwantów, zaś fi-
lia włoskiego FERRERO produkuje m.in. jajka  
z niespodzianką. W Belsku Dużym działają 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
oraz Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława 
Jastrzębiec Peszkowskiego. Pod Belskiem znaj-
duje się siedziba Zakładu Magnetyzmu Ziem-
skiego Instytutu Geofizyki PAN. W 2013 r. 
oddano do użytku efektowny budynek Urzędu 
Gminy. Duży budynek z cegły, obecnie w złym 
stanie, stojący opodal nowego budynku gmin-

nego, to podobno pozostałość po klasycystycz-
nym zajeździe-poczcie, wybudowanym wraz  
z dwiema oficynami w końcu XVIII w. 

W zakrystii kościoła pw. Świętej Trójcy  
i śś. Apostołów Piotra i Pawła spogląda na nas  
z portretu wojewoda rawski Bazyli Walicki 
(zm. 1802) h. Łada. Właśnie on sprawił, iż 
Belsk ze zwykłej wioski w parafii Lewiczyn 
stał się siedzibą nowej parafii. Z jego funda-
cji w latach 1776–1779 zbudowano kościół, 
według projektu Hilarego Szpilowskiego. Król 
Stanisław August Poniatowski uznał, że belski 
przybytek jest piękną architekturą wymuro-
wany, i różnemi gustownemi malowidłami 
alfresco ozdobiony. Władysław Reymont do-
cenił smukłość i urodę bryły architektonicz-
nej. Świątynię rozbudowano w latach 1935– 
1936 za czasów proboszcza ks. Józefa Żółtka, 
według projektu Jana Koszyc-Witkiewicza. 
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Wewnątrz zwracają uwagę liczne epitafia kla-
sycystyczne z czarnego marmuru, ufundowane 
ok. poł. XIX w. przez Klementynę ze Skarbków 
Kozietulskich primo voto Walicką secundo 
voto Wichlińską. Nieprzypadkowo najtreś- 
ciwsze, z herbami Łada (Walickich) i Lubicz 
(Nieborskich), fundatorka poświęciła pamięci 
najbliższych: teściów, męża, dzieci. Bazyli Wa-
licki wraz z żoną Różą z Nieborskich bardzo 
cenili i kochali piękną synową. Na epitafium 
męża, Józefa Walickiego starosty mszczonow-
skiego, Klementyna nie umieściła daty śmierci. 
Skądinąd wiadomo, że Józef Walicki, pan klu-
cza belskiego i mogielnickiego, przeniósł się 
do wieczności 18 maja 1808 r. w Warszawie,  
w wieku 52 lat. Pochowano go w Belsku. Kle-
mentyna nie podała też dat zgonu dzieci: Ma-
rianny i Antoniego, zaznaczając, że zmarły  
w młodocianym wieku. Dojrzałość dane było 

osiągnąć synowi Aleksandrowi (zm. 1831)  
i córce Józefie (zm. 1880) primo voto Rzewu-
skiej secundo voto Zamoyskiej. Aleksander 
zmarł podczas powstania listopadowego, mając 
26 lat. Również w 1831 r., o czym przypomina 
kolejne epitafium, zmarł Stanisław Rzewuski 
h. Krzywda, wspomniany uczony porucznik 
stacjonującej w Grójcu 1 Kompanii Artylerii 
Lekkiej Pieszej, mąż Józefy, liczący 25 lat. We-
dług tradycji przechowywanej w rodzinie Mo-
rawskich – Rzewuski i Walicki zmarli w Krako-
wie na epidemię cholery. Ciała obydwu złożono 
na wzgórzu św. Bronisławy w Krakowie, a serca 
w kościele w Belsku. Jedno z epitafiów upa-
miętnia pochowanego w podziemiach belskiej 
świątyni pułkownika Jana Hipolita Kozietul-
skiego, brata Klementyny. 

W 1822 r. – na chwałę Boga i ku uczczeniu 
wiernych zmarłych – Klementyna wystawiła 

149	 Grób	wójta	Wojciecha	Rządkowskiego	(zm.	1900).	Jego	syn,		Jan	Rządkowski	(1860-1934),	urodzony	w	Belsku,	

był	generałem	broni	Wojska	Polskiego
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na cmentarzu parafialnym obiekt niezwykły jak 
na warunki mazowieckiej prowincji. Kolumba-
rium – klasycystyczne, murowane z cegły, tynko-
wane, na planie prostokąta, z murowanymi po 
obu stronach katakumbami. Tablice i epitafia 
wskazują, że w latach 1823–1876 pochowano tu 
28 osób związanych z rodziną fundatorki. 

Właśnie tu spoczywają Franciszka Suliń-
ska (zm. 1826) – panna w domu Walickich 
zasłużona, pobożna, wierna, miła, przychyl-
na, oraz Piotr Wichliński (zm. 1858) – drugi 
mąż Klementyny, dyrektor Komisji Rządo-
wej Przychodów i Skarbu, senator-kasztelan 
Królestwa Polskiego, kawaler Orderu Święte-
go Stanisława. Na uwagę zasługuje fakt po-
chowania w belskich katakumbach Michała 
Ambrożego Józefa Korowin-Kochanowskiego 
(1757–1832), rodem z Sandomierza. Jako mło-
dzieniec podjął on nieudaną próbę zasztyleto-
wania księcia Adama Ponińskiego (zm. 1798), 
którego uważano za sprawcę I rozbioru Polski. 
Posłował na Sejm Wielki, popierając Konstytu-
cję 3 Maja, reformę miast, a nawet uwłaszcze-
nie chłopów. Uczestniczył w powstaniu ko-
ściuszkowskim. Był senatorem, kasztelanem  

i wojewodą Królestwa Polskiego. 11 lipca 1789 r. 
w kościele w Belsku poprowadził do ołtarza 
swoją drugą żonę, Justynę Święcicką, stając 
się z tego tytułu właścicielem dóbr Wilczogó-
ra (parafia Belsk). Przedwcześnie zakończył 
żywot ks. Apolinary Kossenda – proboszcz 
belski. Inskrypcja głosi: Odszedł ukochany 
od swoich parafijan wśród łez i żalu całej pa-
rafii. Z dokumentów kościelnych wynika, że  
w dniu 8 września 1857 r., w wieku zaledwie 
32 lat, popełnił samobójstwo. 

Dwie tablice dotyczą rodziny Czosnow-
skich h. Kolumna. Walenty Czosnowski, syn 
Walentego i Rozalii ze Zdanowskich, urodzo-
ny w Golianach, mieszkaniec Starej Wsi, był 
ekonomem i pisarzem, wreszcie komisarzem 
dóbr małowiejskich. W sierpniu 1838 r. owdo-
wiał. Poetycznie bolał nad stratą małżonki, 
Katarzyny z Szyprawskich: 

Z Tobą ja szczęście, pociechę, nadzieję
I urok życia na tym grobie złożyłem.
Bez Ciebie w smutnem sieroctwie łzy leję, 
Że taką żonę nieszczęsny przeżyłem. 
Katarzyna urodziła sześcioro dzieci: Józefa 

(1821), Franciszkę Barbarę (1823), Antoninę 

151	 Zabudowania	dawnego	zajazdu-poczty
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(1826), Paulinę (1828), Teofila Tomasza (1830), 
Adolfa Leona (1836), z których troje zmarło nie-
długo po urodzeniu. Pozostała trójka – Antoni-
na, Józef i Teofil Tomasz – potrzebowała matki. 
Zatem 5 sierpnia 1840 r., zaledwie po jednych 
zapowiedziach, w kościele w Starej Rawie Wa-
lenty Czosnowski poprowadził do ołtarza 28-let-
nią Honoratę Józefę Kulińską, córkę Kajetana  
i Anieli ze Snarskich, urodzoną i zamieszkałą  
w Kawęczynie. Jeszcze podczas zamieszkiwania 
w Starej Wsi pani Honorata powiła dwóch sy-
nów: Władysława Leona (1841) i Apoloniusza 
Jakuba (1843). Państwo Czosnowscy wkrótce 
stali się właścicielami folwarku Jarochy (parafia 
Lewiczyn). Pan Walenty, człowiek nader poczci-
wy, nie przeżył drugiej żony. Zmarł 11 listopada 
1847 r., ponoć w wieku 52 lat, choć w 1840 r. brał 
ślub jako 40-letni wdowiec. Gdy jego ciało skła-
dano do belskich katakumb, płakali wieśniacy  
z Jaroch. A wdowa wraz z dziećmi z pierwszych 
i powtórnych związków małżeńskich taką uło-
żyła inskrypcję:

Tu zwłoki Twe przy pierwszej spoczywają 
żonie,

Duchy Wasze w wieczystej już złączone 
stronie.

A dla płaczących po Was, jedyną pociechą, 
Myśl, że się z Wami złączą pod wieczystą 

strzechą. 

W 1861 r. po długiej chorobie zgasła Krysty-
na Miaskowska. To ona w 1853 r. ufundowała 
figurę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, 
stojącą do dziś naprzeciwko kościoła.

Z cmentarza parafialnego wróćmy na 
cmentarz przykościelny, aby odnaleźć nie-
zwykłą kwaterę właścicieli Małej Wsi. Ma-
ria z Branickich Lubomirska (zm. 1934), 
autorka pasjonujących pamiętników, prze-
szła przez życie jako jasny promień, cierpli-
wie znosząc ziemskie cierpienia. W 1943 r. 
podążył za nią mąż, książę Zdzisław Lubo-
mirski, prezydent Warszawy w latach 1915–
1917, członek Rady Regencyjnej, senator RP. 
Zdzisław i Maria Lubomirscy leżą razem 
ze swoimi dziećmi. W 1930 r. zmarła cór-
ka Dorota, syn Jerzy odszedł z tego świata  
w 1943 r. Spośród ich dzieci najdłużej żyła 
Julia (1894–1982), żona Tadeusza Moraw-
skiego (1893–1974) – powstańca wielkopol-
skiego, posła na Sejm RP, samorządowca, 
społecznika. Leżą tu oboje, Julia i Tadeusz,  
w towarzystwie córki Klementyny Moraw-
skiej (zm. 2007) i syna Kazimierza Moraw-
skiego (zm. 2012) – dziennikarza, współza-
łożyciela i prezesa Chrześcijańskiego Sto-
warzyszenia Społecznego, posła, w latach 
1982–1989 członka Rady Państwa. 

152	 Belski	staw	
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Pamiętnikarz Jan Chryzostom Pasek był 
Mazurem rodem spod Rawy. Trudno po-

wiedzieć, w którym miejscu stał dom rodzin-
ny, do którego w 1660 r. po wielu wojennych 
przygodach zjechał na niedługi odpoczynek 
dzielny czarniecczyk. Przywitanie z płaczący-
mi ze szczęścia rodzicami trwało ok. godziny. 
Wszakże Jan zjawił się w Bielinach także ze 
względu na swoją sąsiadkę – pannę Teresę 
Krosnowską, podczaszankę rawską. Wielce 
się w niej kochał. Z dalekich wojaży przywiózł 
jej wspaniały prezent, do tego zapakowany w 
pultynek specyjalny, sztukwarkową robotą, 
hebanem i perłową macicą nasadzany, ada-

maszkiem karmazynowym podklejony. Wrę-
czenie podarku odbyło się w sposób uroczysty. 
Franciszek Ołtarzewski wygłosił długą orację, 
z której wynikało, że jego przyjaciel, Pasek, 
ofiarowuje pannie niezwykły rarytas. Skarb, 
którego nie mieli cesarze i królowie, którego 
nawet wymyślna strojnica Kleopatra nie za-
żywała i nie miała ornamentu. Po otwarciu 
pudełeczka okazało się, że w środku były… 
trzewiki drewniane. 

Wieś Bieliny położona na południowo-za-
chodnim krańcu powiatu grójeckiego może się 
poszczycić jednostką Ochotniczej Straży Pożar-
nej i Kołem Gospodyń Wiejskich „Bielinianki”.

Bieliny (gmina Nowe Miasto nad Pilicą)
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Legenda mówi, że kiedyś pewien książę za-
błądził w czasie polowania. W tym miej-

scu, ok. 20 km na południowy zachód od 
Grójca, nad rzeką Mogielanką, powstała wieś 
będąca gniazdem Błędowskich h. Półkozic. 
Błędów wygląda jak miasteczko, bo ma dwa 
rynki i dwa kościoły!

W XV w. przedstawiciele rodziny Błędow-
skich h. Półkozic studiowali na Akademii 
Krakowskiej, a jeden z nich, Maciej, w 1475 r. 
został nawet rektorem. W XVIII w. karierę 
zrobił Jakub Błędowski (zm. 1756), dziedzic 
m.in. Dąbrówki i Golian, chorąży rawski, sta-
rosta zbuczyński i gliniański, dzierżawca sta-
rostwa lipowieckiego, generał major wojsk sa-
skich, oboźny polny koronny. W XVII-XVIII w. 

w Błędowie, oprócz Błędowskich, gospodaro-
wali także: Krasiccy, Załuscy, Zbierzchowscy 
i Waliccy. Twierdzi się, że błędowski pałac, 
klasycystyczny, został wzniesiony w pierwszej 
dekadzie XIX w. według projektu Fryderyka 
Alberta Lessla dla Józefa i Klementyny z Ko-
zietulskich Walickich. Po 1812 r. mieszkali  
w nimi: Wiercińscy, Zagórscy, Wołowscy, Ki-
jewscy, Ostrowscy, Potoccy, Stankiewiczowie. 

W czasach Królestwa Polskiego kierunek 
rozwoju dla Błędowa, mającego w 1827 r.  
33 domy i 334 mieszkańców, wytyczył Karol 
Zagórski. Niedługo przed powstaniem listopa-
dowym założył osadę fabryczną, której układ 
– z prostokątnym Nowym Rynkiem – do dziś 
zachował się w rozplanowaniu miejscowości. 
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Produkowano wyroby jedwabne, warzono piwo 
zwane angielskim. Wśród sprowadzonych 
fachowców branży tekstylnej nie brakowało 
osób pochodzenia niemieckiego, co znacząco 
zmieniło strukturą narodowościową Błędowa. 
W 1859 r. miejscowość liczyła już 1360 miesz-
kańców, a w dziewięciu oddzielnych zakła-
dach wyprodukowano: 160 500 łokci perkalu 
białego, 11 358 łokci baścików kolorowych,  
3 900 par pończoch, 340 par skarpetek,  
100 sztuk szlafmyc, czyli męskich czepków 
nocnych. W 1870 r., oprócz warsztatów tkac-
kich, działały gorzelnia, browar i garbarnia. 
W następnych latach większość warsztatów 
przeniosło się do Żyrardowa. Dziedzic Jan 
Chryzostom Kijewski wytwarzał sita, prze-
taki, kapelusze, wełniaki, fartuchy wełniane  
i drelichowe, sprzedawane nie tylko na miej-
scu, lecz także w głębi Cesarstwa Rosyjskiego 
i w Niemczech. 

Niedługo przed I wojną światową powstała 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, a osadę, 
wieś i folwark Błędów zamieszkiwało łącznie 
2702 osoby. Według spisu ludności z 30 wrze-
śnia 1921 r., miejscowość miała 159 domów  
i 1879 mieszkańców, w tym 1359 narodowości 
polskiej, 2 narodowości niemieckiej, 517 naro-
dowości żydowskiej i jednego innej narodowo-
ści. Zatem nastąpiło częściowe wyludnienie, 
jednocześnie mniejszość niemiecka spolonizo-
wała się, choć 122 osoby zadeklarowały przyna-
leżność do wyznania ewangelickiego. Do 1939 r. 
wieś znów się zaludniła (2206 mieszkańców). 
Obok siebie żyły trzy narodowości i trzy wyzna-
nia, posiadające swoje szkoły, świątynie i cmen-
tarze. Żydzi zajmowali się wyrobem naczyń bla-
szanych, żyjąc biednie, niekiedy na skraju nędzy. 
W latach 30. ziemianie powiatu grójeckiego zor-
ganizowali dla nich zbiórkę żywności. Jednym  
z tych ziemian był lekarz Czesław Stankiewicz, 
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162	 Młyn	Wojciecha	Fangora	

163	 Inauguracja	Fangoriady,	1	maja	2013	r.	Z	lewej:	Wojciech	Fangor	
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który w majątku Błędów oddawał się pasjom 
sadowniczej i kwiaciarskiej. 

W czasie II wojny światowej wójtem gminy 
został folksdojcz Stefan Bandke. Wieś zelektry-
fikowano i założono skwer, na którym blisko 
pół wieku później, w 1992 r. postawiono po-
mnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej, 
w tym Janowi Nowackiemu ps. „Łoś”, który po-
legł 9 czerwca 1943 r. Miejscowi Żydzi zostali 
wymordowani przez hitlerowców, większość 
obywateli pochodzenia niemieckiego tuż przed 
zakończeniem wojny wyjechała z kraju. 

Przy Starym Rynku stała niegdyś fara, 
wzmiankowana w latach 1407, 1510, 1603. 

Kościół z 1728 r. spłonął w 1817 r. Kolejny 
wzniesiony został w 1822 r., kosztem Karo-
la Zagórskiego, ale potem zamieniono go na 
kaplicę pogrzebową. Od lat 30. XX w. stoi tu 
kościół filialny pw. św. Prokopa Opata, muro-
wany, w stylu zakopiańskim, zbudowany we-
dług projektu Jana Koszyc-Witkiewicza. Przed 
kościołem zwraca uwagę kapliczka z 1948 r. 

W zachodniej części Nowego Rynku stoi 
kościół parafialny pw. Opieki Świętego Józefa, 
wzniesiony w latach 1882–1884 przez budow-
niczego Adolfa Bannertha według projektu 
D. Prussaka. W ołtarzu głównym murowane-
go, neobarokowego, trzynawowego kościoła 

164	 Kościół	parafialny	pw.	Opieki	Św.	Józefa	

165	 Kościół	pw.	św.	Prokopa	Opata

166	 Grób	Antoniego	Trąbczyńskiego	na	cmentarzu	parafialnym

167	 Fragmenty	macew	na	błędowskim	kirkucie	
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znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem, św. Hieronimem i św. Magdaleną oraz 
aniołami. Wewnątrz m.in. tablica z czarnego 
marmuru upamiętniająca Jana Chryzostoma 
Kijewskiego, fundatora świątyni, oraz tablica  
z białego marmuru na cześć mieszkańców 
gminy poległych w latach 1914–1920, ufun-
dowana przez Błędowskie Koło Ziemianek. 
Przed główną bramą – figura Maryi Niepoka-
lanie Poczętej z 1904 r. 

W Błędowie, jeśli nie liczyć ogrodzonego te-
renu kirkutu i resztek cmentarza ewangelic-
kiego, jest tylko jedna nekropolia – katolicka, 
choć niepozbawiona śladów minionej wielo-
kulturowości. Najstarsze nagrobki łączą się 
z historią Dańkowa. Do dziś stoi tam dwór 
wzniesiony w pierwszej tercji XIX w. przez 
Jana i Jadwigę z Czarnowskich Majewskich. 
Na ich grobie, klasycystycznym z piaskowca, 
można dostrzec urnę oraz herby Łada (Czar-
nowskich) i Starykoń (Majewskich). Jan zmarł 
21 lipca 1828 r. w wieku 54 lat, Jadwiga zmarła 
1 grudnia 1835 r., mając lat 55. 

Synowie Jana i Jadwigi w 1838 r. sprzedali 
Dańków Antoniemu Trąbczyńskiemu, rodem 
ze wsi Łazy w powiecie sochaczewskim, dzie-
dzicowi Kadłubka, wsi w guberni radomskiej. 
Tenże, ze związku z Anną z Sierawskich, miał 
córkę Antoninę Barbarę Zofię, żonę Filipa Su-
skiego, która w 1851 r. odziedziczyła Dańków. 
Tę historię opowiada grób rodzinny Trąbczyń-
skich i Suskich, wystawiony w formie portyku 
z piaskowca z rzeźbą Chrystusa. Filip i Anto-
nina Suscy poświęcili go pamięci: Antoniego 
Trąbczyńskiego, swoich przedwcześnie zmar-
łych dzieci, Marii i Jana, oraz Barbary z Czer-
wińskich Sieradzkiej. Ożenek Filipa Suskiego 
i Antoniny Trąbczyńskiej odbył się 27 czerwca 
1851 r., w przyspieszonym tempie, na podsta-
wie tylko jednej zapowiedzi i dyspensy udzie-
lonej przez władzę archidiecezjalną. Filip, syn 
Wiktora i Anny z Tąkielów Suskich – właści-
cieli wsi Lipie i dziedzic Golian – w momencie 
zawarcia ślubu miał 37 lat, Antonina – 19. Po-
wodem pośpiechu była zapewne choroba ojca 

panny młodej. Antoni Trąbczyński 27 czerw-
ca 1851 r. błogosławił jedyną córkę, wstępu-
jącą w związek małżeński, który szczęście 
jej, a pociechę ojca miał zapewnić, we dwa 
dni później błogosławił ją, żeby spocząć na 
zawsze, i okryć żałobą pozostałą rodzinę. 
Przeniósł się do wieczności 29 czerwca 1851 r.  
w wieku 60 lat. 

Antonina Suska w 1878 r. sprzedała Dań-
ków Aleksandrowi Janaszowi. Potem mają-
tek przeszedł na Wolskich. Dańków stał się 
znanym w kraju ośrodkiem hodowli zbóż 
selekcyjnych. Tę historię prezentuje grobo-
wiec rodziny Janaszów i Wolskich, granitowy 
z płaskorzeźbami według projektu Franciszka 
Strynkiewicza. 

Lata II wojny światowej poplątały losy błę-
dowian. Remigiusz Amster (1906–1985), ma-
gister farmacji, społecznik, żołnierz kampanii 
wrześniowej, akowiec, więzień Pawiaka, po 
wojnie pozostał w Błędowie, by nadal prowa-
dzić aptekę i działać w OSP. Długo na swój 
powrót czekał Bernard Marjański (zm. 1984) 
– powstaniec warszawski, więzień obozów  
w Lamsdorf (Łambinowice) i Markt Pongau  
w Alpach Tyrolskich, emigrant z obywatel-
stwem polskim, ustawicznie tęskniący za 
Polską. 7 września 2013 r. z honorami wojsko-
wymi pochowano Franciszka Malczewskiego 
(1921–2013) – najmłodszego polskiego lotni-
ka II wojny światowej. Krótko przed śmiercią, 
w 2010 r., powrócił do Błędowa z Florydy. 

W Błędowie mieszka światowej sławy arty-
sta malarz Wojciech Fangor, zarazem archi-
tekt, grafik, plakacista, rzeźbiarz, scenograf.  
W 2013 r. Stowarzyszenie Kultury i Dziedzic-
twa Lokalnego „Złota Jabłoń” zapoczątkowało 
cykliczną imprezę Fangoriada. 

Błędów, dysponujący ośrodkami agrotury-
stycznymi, może być celem wycieczek i miej-
scem odpoczynku, a także punktem wypa-
dowym: na północny zachód do Wilkowa, na 
północny wschód do Starej Wsi, na południo-
wy zachód do Huty Błędowskiej, na południe 
do Mogielnicy, na wschód do Łęczeszyc.
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Na południe od drogi wojewódzkiej Sku-
rów–Głowaczów, przy drodze powiatowej 

z Woli Boglewskiej do Palczewa dawno temu 
do pozornego snu ułożyła się wioska Boglewi-
ce. W 1827 r. liczyła 282 mieszkańców, obec-
nie niewiele więcej – ok. 317. Remiza, kilka 
sklepów, kapliczki, zaplątane w nowej zabudo-
wie stare domki.

W 1343 r. przedstawiciel rodu Doliwów, 
Panięta z Boglewic, kasztelan czerski, zamie-
nił wieś wraz z Wolą Boglewską i Seroczynem 
pod Garwolinem na wsie książęce Siekluki  
i Szczyty oraz las w Stromcu. W 1. poł. XV w. 
wieś posiadał Sławiec z Boglewic, chorąży, 
kasztelan czerski, protoplasta rodu Boglew-
skich h. Jelita. Właśnie Boglewscy w 1. poł 
XV w. wznieśli kościół pw. św. Krzyża. Doku-
ment z 1616 r. mówi o kryzysie parafii. Od  
40 lat brakowało plebana, a kościół pw. Wnie-
bowzięcia NMP miał ściany złe i prześwieca-
jące, sufity bez desek w kilku miejscach, dach 
zniszczony, a podłoga nierówna i z otworami 
przy grobach zapewne dawnych członków 
rodziny Boglewskich, które raz po raz otwie-

rają. Następny przybytek Boży, też drewniany, 
wystawiony został ok. 1763 r. staraniem Iza-
belli z Niemiryczów Kicińskiej, pisarzowej 
skarbu koronnego, starościny krzeczkowskiej. 
Trudno powiedzieć, czy w życiu parafii party-
cypowała właścicielka części dóbr Boglewice, 
Rytomoczydła i lasu Ryszki – Marianna Pu-
łaska, starościna warecka. Od niej w 1780 r. 
Rytomoczydła i las Ryszki odkupił Zaborow-
ski. Córka tegoż, Paulina, wyszła za mąż za 
Wincentego Radzimińskiego, legionistę, puł-
kownika Wojsk Polskich. Wincenty zmarł  
18 listopada 1854 r. jako dziedzic dóbr Ryto-
moczydła. Wiele lat obok kościoła wzniesio-
nego przez Kicińską stał jego nagrobek. Owdo-
wiała Paulina ustanowiła fundację dobroczyn-
ną, przeznaczoną na stypendia dla niezamoż-
nej młodzieży akademickiej oraz chłopów 
wracających z Rosji do Rytomoczydeł i Ryszek 
po odbyciu długoletniej służby wojskowej. Ko-
rzystając z zapisu Radzimińskiej, ks. Teofil 
Mierzejewski w 1900 r. przystąpił do budowy 
murowanego kościoła w Boglewicach, według 
projektu Konstantego Wojciechowskiego.  

168	 Kościół	parafialny	pw.	Przemienienia	Pańskiego	w	Boglewicach	

169	Wnętrze	kościoła	

Boglewice (gmina Jasieniec)

168 169
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Z pomocą przyszli parafianie, zwożąc piasek, 
kamienie i cegły, a także Dmochowski, dyrek-
tor Cukrowni „Czersk” w Jasieńcu. Kościół 
pw. Przemienienia Pańskiego – w stylu gotyc-
kim, o jednej nawie i jednej wieży na froncie,  
z piękną posadzką terakotową – konsekrował 
w maju 1904 r. bp Kazimierz Ruszkiewicz. 

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki 
Boskiej Niepokalanie Poczętej z XVII w. (prze-
malowany). Jedną z dwóch tabliczek wotywnych 
z blachy srebrnej ofiarowała w 1774 r. szlachcian-
ka Rychłowska, na dowód uczestnictwa rodziny 
w życiu parafii. W 2. poł. XVIII w. kasztelan 
spicymierski Stanisław Rychłowski, dziedzic 
Boglewic, pojął za żonę Magdalenę Łubieńską, 
wojewodziankę poznańską. Ich syn Franciszek, 
szambelan królewski, kawaler Orderu Świętego 
Stanisława, ożenił się w 1785 r. z Anną Walicką, 
wojewodzianką rawską. Małżonkowie zamiesz-
kali w Boglewicach. Franciszek mocno przeżył 
śmierć najszanowniejszej i rzadkiej dziś żony. 
W 1815 r. sprzedał dobra Boglewice Antoniemu 
Schillingowi i przeniósł się do Warszawy – dla 
poratowania zdrowia, gdzie zmarł w 1824 r.  
w wieku ok. 70 lat. 

Majer Berson (1787–1873), protoplasta war-
szawskiej rodziny Bersonów (Bersohnów), prze-
mysłowiec, bankier i filantrop, otrzymawszy od 
cara przywilej nabywania dóbr, ok. poł. XIX w. 
kupił Boglewice, Osiny i Wolę Boglewską.  
W 1887 r. w Boglewicach gospodarował jego syn, 
Jan Berson (1829–1913). Chodził w tradycyjnym 
żydowskim stroju, a zarazem – jako absolwent 
Instytutu Agronomicznego na Marymoncie  

i kurator szkoły rolniczej dla młodzieży żydow-
skiej w Częstoniewie – wdrażał swoich ziom-
ków w sztukę… uprawiania ziemi. W 1909 r. 
Boglewice przejął syn Jana, Edward (1868–1938), 
ochotnik wojny 1920 r., działacz PCK, znako-
mity rolnik. Po jego śmierci majątek prowadziła 
wdowa, Justyna z Waltuchów. Bersonowie pod 
koniec XIX w. zbudowali w Boglewicach muro-
wany pałac, piętrowy, neorenesansowy. Po II woj-
nie światowej w pałacu rozlokowała się Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość”. 

Za kościołem, przy drodze na Osiny, rozcią-
ga się cmentarz parafialny. Wyróżnia się mo-
dernistyczne mauzoleum z piaskowca rodziny 
Bersonów, wzniesione ok. 1930 r. według pro-
jektu Jana Antoniego Biernackiego. Spoczywa 
w nim m.in. Edward Berson. Niech ci ziemia 
boglewska, którą nad wszystko umiłowałeś, 
lekką będzie – napisała żona na tylnej, ze-
wnętrznej ścianie swoistej piramidy. Najstar-
szy jest nagrobek Józefa Klickiego (zm. 1854), 
neogotycki, żeliwny. Zwraca uwagę kwatera 
żołnierzy września 1939 r. oraz grób rodziny 
Mikołajczyków. W kościele znajduje się ta-
blica poświęcona Stanisławowi Mikołajczy-
kowi, podporucznikowi rezerwy, nauczycie-
lowi, więźniowi Kozielska, zamordowanemu 
w 1940 r. w Katyniu. Budowany od kilku lat 
wokół jego postaci obyczaj patriotyczny ce-
mentuje lokalną społeczność. Warto przypo-
mnieć także innego boglewiczanina – Józefa 
Maroszka (1904–1985), konstruktora karabi-
nu samopowtarzalnego wz. 38M oraz karabi-
nu przeciwpancernego wz. 35 „Ur”. 

170	Mauzoleum	Bersonów	na	

cmentarzu	parafialnym	

171	 Kapliczka	za	wsią,	w	pobliżu	

cmentarza	parafialnego	

172	 Kapliczka	ufundowana	na	

początku	XX	w.,	zapewne	

przez	rodzinę	Bersonów,	 

z	prośbą	o	zdrowie	 

dla	rodzących	się	dzieci	
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Około 15 km na północny wschód od 
Grójca, nad rzeką Czarną, leży wioska 

Chynów. W pobliżu przebiega droga krajowa  
nr 50. Z Chynowa wychodzą trakty: na pół-
nocny zachód do Pieczysk, na północ do Suł-
kowic i Grobic, na południe do Nowej Wsi, na 
wschód do Rososzki. 

Sam Chynów jest niewielki, mniejszy od 
sąsiedniej Woli Chynowskiej. Wszakże od  
XV w. stanowi ośrodek parafii rzymskokatolic-
kiej, a od lat 70. XX w. siedzibę dużej gminy. 
Wieś swoją wyjątkowość zawdzięcza wojewo-
dzie mazowieckiemu Piotrowi Pilikowiczowi, 
który w 1454 r. wystawił kościół pw. Świętej 
Trójcy. Obecny kościół (zbudowany w XVIII w. 
z wykorzystaniem elementów pochodzących 
z XVII w.) uznawany jest za jeden z najstar-
szych drewnianych zabytków sakralnych na 
Mazowszu. Do jego skarbów należy m.in. 
obraz „Ukrzyżowanie” (z początku XVII w.)  
z Matką Boską Bolesną, św. Janem Ewangelistą 
oraz siedmioosobową rodziną fundatorów (za-
pewne Chynowskich), klęczącą u stóp krzyża. 
Obok modrzewiowego kościoła – drewniana 

dzwonnica z 1867 r. oraz płyta nagrobna z pia-
skowca pochodząca z XV w. 

W 1827 r. Chynów miał 270 mieszkańców  
i 23 domy, a w 1943 r. 242 mieszkańców. 
Wiele lat należał do gminy Czersk. W okresie  
PRL-u najpierw stał się siedzibą Gromadzkiej 
Rady Narodowej, następnie gminy. Obecnie 
liczy ok. 400 mieszkańców, podczas gdy Wola 
Chynowska ma ich 600. Nawet niektórzy au-
tochtoni nie wiedzą, gdzie przebiega granica 
obu wsi. Listonosz ma kłopoty z dodarciem do 
adresata, a kierowca z nawigacją. Władze gmi-
ny rozważają możliwość połączenia obu wsi  
w jedną, celem uporządkowania sytuacji. 

W 2011 r. krajobraz wsi wzbogacił się o efek-
towny budynek mieszczący m.in. remizę OSP, 
Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Dom 
Kultury. Grupa teatralna Capitalle może się 
pochwalić inscenizacją części II Dziadów Mic-
kiewicza, spektaklem bożonarodzeniowym 
Otwórz serce, nowoczesną wersją Romea  
i Julii. Podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zrodziła się inicjatywa opracowania 
monografii Chynowa. 

173	 Siedziba	Urzędu	Gminy	w	Chynowie		

174	 Kościół	parafialny	pw.	Świętej	Trójcy	

175	 Kamień	nagrobny	z	XV	w.	

176	 Grób	Aleksandra	Skrzyszowskiego,	 

właściciela	Piekut,	na	cmentarzu	 

parafialnym

177	 Kapliczka	Serca	Jezusowego,	wystawiona	 

w	1934	r.

Chynów (siedziba gminy)
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Droga powiatowa prowadzi z Goszczyna na 
północny wschód do Długowoli. Zgodnie 

z nazwą wieś jest długa. W środku staw – raj 
dla wędkarzy, ważny element pejzażu i świa-
dek miejscowej historii. 

W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej 
Długowola stanowiła część starostwa niegro-
dowego Goszczyn. W 1660 r. miała 67,5 włó-
ki. Część ziemi, tj. półtorej włóki, zwolniona 
była od wszelkich poborów, gdyż gospodaro-
wał na niej Jakub Burza, chłop służący w pie-
chocie wybranieckiej. Do służby wojskowej 
zobowiązany był także wójt, ale w tym czasie 
włóki wójtowskie trzymał starosta goszczyń-
ski. Czynsz opłacano tylko z dwóch obsianych 
włók, bo reszta gruntów, z powodu zarazy  
i wojny szwedzkiej, leżała odłogiem. Nawet 
karczma nie ocalała. Nadpalił się sąsiedni bór 
sosnowy, zwany Księżakiem. 

Po drewnianym dworze ziemiańskim pozo-
stała brama wjazdowa wraz ze stajnią. Razem 
z matką mieszkał w nim Roman Dal Trozzo, 
z wykształcenia rolnik, a z zamiłowania my-
śliwy, filozof i... kawaler. Był bożyszczem dam. 
W regionie komentowano długowolskie polo-
wania na zające, bażanty czy kuropatwy, połą-
czone z ucztami i balami. Pan Roman raczył 
gości m.in. kawiorem, wykwintnymi potrawa-
mi z ryb i drobiu, serami, owocami, śliwowicą, 
francuskim koniakiem, najlepszego gatunku 
winem. Rozochoconym gościom do tańca 
przygrywała warszawska orkiestra kapelmi-
strza Adamusa. Walce, kontredanse, mazury 
i oberki prowadził wzięty wodzirej Koziełł- 
Poklewski. W oberku nikt nie mógł dorównać 
braciom Suskim!

Teraz, podczas jubileuszów, wesel czy za-
baw, muzyka rozbrzmiewa w stojącej nad sta-

Długowola (gmina Goszczyn)

178	 Panorama	Długowoli

178
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wem remizie. Bo Długowola stoi Ochotniczą 
Strażą Pożarną. To ona rozporządza stawem, 
działa na rzecz lokalnego środowiska. Dru-
hom nie brak poczucia humoru i fantazji,  
z rozrzewnieniem opowiadają zasłyszane od 
dziadków anegdoty o Romanie Dal Trozzo. 
Dziedzic na sierpniowy odpust do Lewiczyna 
zwykł jeździć ponoć… saniami. Jako pobożny 
katolik w 1906 r. ufundował kapliczkę ku czci 
Maryi Niepokalanie Poczętej. 

W Długowoli wspomina się także inne nie-
tuzinkowe postaci, np. nauczyciela Jana Kupca 
czy – aż trudno uwierzyć – Leonida Breżniewa 
(miał tu nocować w styczniu 1945 r.). Genius 
loci znakomicie uchwycił Tadeusz Zarem-
ba, kościelny parafii Goszczyn, który spisał  
w grudniu 2006 r. znaną mu z autopsji histo-
rię Długowoli. Wspomniał m.in. szkołę, kółko 
rolnicze, mleczarnię, punkt skupu owoców, 
gromadzką radę narodową, poborców, wiosen-

ne tarło karasi w stawie, wizytę obrazu Matki 
Bożej czy ks. Władysława Peteckiego, probosz-
cza parafii Goszczyn:

Pamiętam jak majówki 
W kapliczce śpiewano
Panny się schodziły
Później randkowano
 […]
Pamiętam jak Krupiński 
Łowił ryby w stawie 
Później rozdawano je
W kłótni wrzawie.

179	 Kapliczka	z	1906	r.	

180	 Długowolski	staw	jesienią
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Około 11 km na wschód od Grójca, przy 
dawnym trakcie do Czerska, nieco na 

uboczu, leży wioska Drwalew. Od kiedy prze-
prowadzono obwodnicę drogi krajowej nr 50, 
zrobiło się tu wyjątkowo cicho i spokojnie. 

Parafię Drwalew erygowano w latach 1384–
1395. Nie jest jednak wykluczone, że pierwot-
ny kościół założono już wcześniej. (Książę Jan 
T. Lubomirski widział na dzwonie średnim 
datę 1306 i uznał go za najstarszy w ówczes-
nej ziemi czerskiej). Drewniany kościół pw.  
św. Bartłomieja w 1616 r. był stary i zbutwiały. 
Andrzej Gozdzki, dziedzic Budziszyna, pod-
czaszy czerski, wystawił ok. 1645 r. w jego 
miejsce nowy. Obecna świątynia, murowana, 
wybudowana została w latach 1774–1778 z fun-
dacji Józefa Komierowskiego (1726–1815), cześ- 
nika inowrocławskiego, starosty tuczyńskiego  
i dzierżawcy starogrodzkiego. Wnętrza zaplano-

wał zapewne Jan Jerzy Plersch. W ołtarzu głów-
nym widnieje obraz Chrystusa Ukrzyżowanego 
(XVII w.), przypisywany Szymonowi Czecho-
wiczowi. W ołtarzach bocznych zobaczyć moż-
na: obraz Matki Boskiej Sokalskiej (z XVII w.) 
i obraz śś. Apostołów Piotra i Pawła (z 2. poł. 
XVIII w.) – patronów kościoła. Urodą wyróżnia 
się ambona w formie połowy łodzi z masztem 
i żaglami podtrzymywanymi przez anioła oraz 
rzeźbą św. Piotra. Tablice epitafijne poświęco-
no: synowi fundatora kościoła – Franciszkowi 
Komierowskiemu (zm. 1829), sędziemu po-
koju powiatu czerskiego, Antoninie (zm. ok. 
1825) i Helenie Gostomskim (zm. ok. 1840) 
oraz członkom rodziny Krzywoszewskich. 

Wraz z kościołem postawiono murowaną 
dzwonnicę i ogrodzenie cmentarne z kaplicz-
kami w narożach. Od 1958 r. przed kościołem 
stoi rzeźba św. Dominika (XVII w.), wykona-

Drwalew (gmina Chynów) 

181	 Kościół	parafialny	pw.	śś.	Apostołów	Piotra	i	Pawła	wraz	z	dzwonnicą	w	Drwalewie	
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na z piaskowca, podobno znaleziona w 1916 r.  
w Pilicy i początkowo ustawiona w parku koło 
pałacu. Być może jej proweniencję należy wią-
zać z konwentem dominikańskim w Górze 
Kalwarii. 

Od 1819 r. właścicielem Drwalewa był Do-
minik Krzywoszewski (1787–1851), jeden  
z najwybitniejszych adwokatów stolicy, oże-
niony z Magdaleną Köhler, pochodzącą z boga-
tej rodziny kupieckiej. Bronił m.in. Ignacego 
Dobrogoyskiego i Seweryna Krzyżanowskiego, 
oficerów Królestwa Polskiego, członków taj-
nych organizacji patriotycznych. Po powsta-
niu listopadowym jednak odmówił obrony 
przed Sądem Najwyższym Kryminalnym Pio-
tra Wysockiego. Przedstawił świadectwo lekar-
skie, z którego wynikało, że wypadł z powozu  
i mocno się potłukł. (Inny adwokat wymi-
gał się od obrony Wysockiego cierpieniami 
piersiowo-hemoroidalnymi). Pan Dominik  

ok. 1833 r. na stałe osiadł w Drwalewie, odda-
jąc się gospodarstwu, zarazem nie przestając 
uprawiać nauk. Tutaj zmarł 22 czerwca 1851 r. 
W kilka dni później w asyście licznego Ducho-
wieństwa, Rodziny i Przyjaciół zwłoki jego na 
barkach synów i włościan niesione, pochowa-
ne zostały w kościele parafialnym w Drwale-
wie, tej pięknej włości ręką i staraniem Nie-
boszczyka przyozdobionej. Spoczął w krypcie, 
obok poprzednich dziedziców Drwalewa: Józe-
fa Komierowskiego i jego syna Franciszka. 

Po Dominiku i Magdalenie Krzywoszew-
skich w Drwalewie pozostał pałac wraz  
z oficynami. Mieszkali w nim także następ-
ni dziedzice dóbr ziemskich Drwalew i Laso-
pole (477 ha): Filipkowscy, Mysyrowiczowie, 
Pruszkowscy, Longchampsowie czy państwo 
Klawe – twórcy potęgi przemysłowej Drwale-
wa. Na początku lat 30. XX w. wnętrza pałacu 
przebudowano według projektu Aleksandra 

182	 Rzeźba	św.	Dominika

183	 Drewniana	plebania	z	początku	XX	w.

184	 Pomnik	Konia	Krwiodawcy
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Więckowskiego. We wrześniu 1939 r. ulokował 
się tu niemiecki sztab wojsk lotniczych bom-
bardujących stolicę. W 1961 r. uruchomiono 
Zakładowy Dom Kultury z salą widowiskową, 
świetlicą, biblioteką z czytelnią, kawiarnią, 
pokojami gościnnymi, pomieszczeniami na 
biliard i tenis stołowy. W 1990 r. Agnieszka 
Holland na terenie zespołu pałacowo-parko-
wego kręciła sceny do filmu Europa, Europa. 
Po 1999 r. nowy właściciel wyremontował 
obiekt, przekształcając go w ośrodek szkole-
niowo-wypoczynkowy. 

Pałac stoi obok Drwalewskich Zakładów 
Przemysłu Bioweterynaryjnego – BIOWET 
S.A. Około 1930 r. dr Stanisław Adolf Klawe 
(1877–1955), dyrektor warszawskiego Towa-
rzystwa Przemysłu Chemiczno-Farmaceu-
tycznego Magister Klawe SA, nabył dobra 
Drwalew i Lasopole. W latach 30. stworzył 
tu mi.in.: zakład produkcji surowic i szcze-
pionek weterynaryjnych, zakład serologiczny 
ze stajniami produkującymi surowicę błoni-
czą, laboratorium badawcze, plantacje roślin 
leczniczych. Wybudował nawet – unikatowy 

w skali kraju – Wiejski Ośrodek Zdrowia. 
Podczas okupacji rządziła tu niemiecka firma 
Asid Dessau. W 1945 r. powstały Drwalew-
skie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego. 
Dla pracowników i ich rodzin stworzono za-
plecze mieszkaniowo-socjalne, zbudowano 
stadion sportowy. Za dyrektorowania Zenona 
Rogińskiego powstał oryginalny pomnik-pła-
skorzeźba Konia Krwiodawcy. Autorami od-
słoniętego w styczniu 1970 r. dzieła są: Marian 
Wnuk – projekt, Adam Myjak i Antoni Janusz 
Pastwa – realizacja. Obecnie głównym akcjo-
nariuszem BIOWET DRWALEW S.A. jest 
hiszpańska firma CENTAMUNE S.L. 

Na cmentarzu parafialnym najstarszy na-
grobek kryje prochy Józefa Węckiego (zm. 
1855), pochodzącego z Księstwa Poznańskie-
go, mieszkańca drwalewskiego pałacu. Nie-
gdyś grzebano tu także prawosławnych i ewan-
gelików. 

W Drwalewie istnieje Zespół Szkół im. Pol-
skich Patriotów oraz jednostka OSP. Drogi po-
wiatowe zaprowadzą nas stąd na północ do Pie-
czysk i na południowy zachód do wsi Kukały.

185	Widok	na	pałac	i	park	

185
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Około 15 km na południe od Grójca,  
u zbiegu pięciu dróg powiatowych leży 

wieś Goszczyn, siedziba najmniejszej teryto-
rialnie gminy w powiecie grójeckim, szczycąca 
się miejskim rodowodem i mistrzowskim po-
zyskiwaniem funduszy unijnych. Tu z domu 
nie wychodzi się na wieś, ale na miasto. 

Założycielem miejscowości był niejaki 
Goszcz. Książę Janusz I Starszy nadał jej pra-
wa miejskie, i to dwoma przywilejami: w 1382 
i 1425 r. W 1526 r. król Zygmunt Stary obda-
rował księżnę Annę, siostrę ostatnich książąt 
mazowieckich, Goszczynem i folwarkiem 
Bądków. Gdy Anna wyszła za mąż za Stani-
sława ze Sprowy Odrowąża, Goszczyn wraz  
z całym Mazowszem przypadł królowej Bonie. 
Właśnie ona 14 maja 1539 r. wydała przywilej 
zezwalający mieszczanom goszczyńskim na 
wyręb drzewa w lasach stromieckich. Królowa 

uposażyła kościół filialny pw. Świętego Krzyża, 
założony 1555 r. przez Wojciecha Boguckiego, 
dzierżawcę bądkowskiego i stromieckiego, 
oraz ks. Benedyktyna Dzierżanowskiego. Do 
Goszczyna podróżowała traktem z Czerska 
przez Grójec na Nowe Miasto (obecnie droga 
powiatowa Kępina–Goszczyn–Przybyszew). 

W 2. poł. XVI w. Goszczyn (421 domów  
i ponad 2 tys. mieszkańców) stanowił ważny 
ośrodek rzemiosła na południowym Mazow-
szu, większy od Grójca. Warzono tu piwo, ale 
przede wszystkim specjalizowano się w sitar-
stwie. Prawie każdy goszczynianin posiadał 
nieprostą umiejętność wyplatania sit z włosia 
końskiego lub z łyka kory lipowej. Poszukiwa-
ne przez młynarzy sita goszczynianie wywozili 
aż na Węgry i tereny dzisiejszej Serbii, północ-
nej Bułgarii i wschodniej Rumunii. Wracali 
do kraju ze złotem i cennymi informacjami  

Goszczyn (siedziba gminy) 

186	 Panorama	Goszczyna	
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o tamtejszych ludach. Wtedy i potem zazdrośni, 
złośliwi sąsiedzi określali ich mianem łyków. 

Sielankę zakłócił wyzysk starostów. Długie 
lata wspominano, gorsze od niewoli tureckiej, 
rządy Marcina Falęckiego (ok. 1530–ok.1606) 
h. Leszczyc, kasztelana rozpierskiego. Wy-
magał od goszczynian rozmaitych robocizn, 
zabierał im browary i kotły. Pozamykał miesz-
czańskie gumna ze zbożem, aby kupowano 
zboże od niego, rzecz jasna po zawyżonej ce-
nie. Za próbę otwarcia swojej stodoły można 
było trafić do więzienia albo zostać ustrzelo-
nym z broni palnej. Małżonka starosty, Do-
rota z Leżeńskich, rzuciła się na mieszczani-
na, wyrwała mu brodę i tak pobiła, że prawie 
wyzionął ducha. Prawdziwym końcem miej-
skości Goszczyna okazał się jednak potop 
szwedzki. W 1660 r. doliczono się zaledwie  
42 domów zamieszkałych i 91 pustych, tu-
dzież 7 piwowarów. Zatem starosta Kazimierz 
Wężyk Rudzki, stolnik rawski, nawet gdyby 
chciał, nie bardzo miałby kogo wyzyskiwać.

 W XVIII w. Goszczyn nazywano drewnia-
ną mieściną. W 1869 r. przyszły utrata praw 
miejskich, a potem wielkie pożary. Przed  
I wojną światową miejscowość zamieszkiwało 
już 1300 chrześcijan i 25 rodzin żydowskich. 
Goszczyn posiadał: urząd gminy, sąd, sklep 
spożywczy spółkowy, stację zarodową bydła 
rogatego, maślarnię spółkową, straż ogniową, 
dom ludowy, trzy szkoły elementarne. Szczy-
cono się nowym budynkiem szkolnym (nie-
dawno rozebrany). Miejscowość dotąd nie od-
zyskała praw miejskich, choć ma prostokątny 

rynek, a w ostatnich latach nastąpiły bardzo 
pozytywne przemiany w infrastrukturze. 
Goszczyn jest siedzibą gminy oraz parafii. 

Z dala widoczny jest strzelisty kościół  
pw. św. Michała Archanioła. Poprzedni, drew-
niany, spalił się od pioruna 2 lipca 1873 r. 
Obecny kościół, murowany, zbudowano w la-
tach 1878–1887 według projektu Wojciecha 
Wawrzyńca Bobińskiego. Przekształcano go 
dwukrotnie: w 1913 r. według projektu Józefa 
Piusa Dziekońskiego, w latach 1922–1930 we-
dług projektu Stefana Szyllera. 

Ze stojącej w rogu cmentarza przykościelne-
go dzwonnicy rozbrzmiewają dzwony ufundo-
wane przez rodziny Mruków z Nowej Długo-
woli i Sikorskich z Sielca. Obok stoją obeliski 
poświęcone członkom Obrony Konspiracyjnej 
Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polskiej 
Szturmówki Chłopskiej. Osobny kamień po-
święcono założycielowi tych organizacji, więź-
niowi z okresu stalinowskiego, wicemarszał-
kowi Sejmu I kadencji – Henrykowi Bąkowi 
(1930–1998), rodem z pobliskiego Lisowa.

Za remizą wznosi się pomnik ku czci miesz-
kańców powieszonych w tym miejscu 9 wrześ-
nia 1942 r. przez niemieckiego okupanta: Józe-
fa Pietrusińskiego, Tadeusza Kochańca, Jana 
Gospodarskiego, Kazimierza Pietrusińskiego. 

Pełen odniesień do II wojny światowej jest 
cmentarz grzebalny usytuowany przy drodze 
na Kozietuły. Obok cmentarnej bramy znaj-
duje się grób nieznanego żołnierza. W sposób 
szczególny upamiętniono ofiary zbrodni ka-
tyńskiej oraz żołnierzy Armii Krajowej Ośrod-

187	 Siedziba	Urzędu	Gminy	w	Goszczynie

188	 Ul.	Warszawska	z	widokiem	na	kościół		
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ka VI Goszczyn Obwodu Grójec „Głuszec”.  
W jednym z grobów spoczywa Stanisław Si-
korski (1915–1990), ps. „Przemko”, dowódca 
oddziału dywersji tegoż ośrodka AK, kawaler 
Orderu Viruti Militari. Do refleksji pobudza 
mogiła braci Dubczyków ze wsi Modrzewina, 
przedstawicieli lewicowego nurtu ruchu opo-
ru: Adama (lat 17), Antoniego (lat 21), Zdzisła-
wa (lat 23) i Zygmunta (lat 15). Zostali zamor-
dowani przez hitlerowców w nocy z 28 lutego 
na 1 marca 1943 r. Ich krew – zdaniem rodzi-
ców i rodzeństwa – stała się częścią składową 
fundamentu, na którym lud zbuduje nowe, 
ludzkie i sprawiedliwe życie. 

Najstarszy nagrobek, klasycystyczny z pia-
skowca, kryje szczątki przedstawicieli rodzi-
ny Słąnków: Ignacego (zm. 1828), dzierżaw-
cy dóbr rządowych starostwa goszczyńskie-
go, dziedzica Sielca, i jego żony Katarzyny  
z Pniewskich (zm. 1835). Tajemnica łączy się  
z grobowcem Leszczyńskich: Marcina Jana 
(zm. 1938) i Jadwigi z Muszyńskich (zm. 1936), 
dziedziców majątku Kozietuły. Umieszczona 
na nim tablica sugeruje, że spoczywa tu także 
Agnieszka z Mikułowskich primo voto Wer-
nicka secundo voto Leszczyńska (zm. 1863), 
córka Antoniego, posła na Sejm Czteroletni. 
Pochowana jednak została na warszawskich 
Powązkach, a tablica z goszczyńskiego gro-

bowca jest pięknym wyrazem synowskiego 
przywiązania pasierba Józefa Leszczyńskie-
go. Pani Agnieszka bowiem, jak czytamy na 
tablicy, już w niemowlęctwie zastąpiła mu 
matkę. Nie jest wykluczone, że w grobowcu 
leży drugi mąż Agnieszki, a ojciec Józefa, An-
toni Leszczyński (zm. 1847), dziedzic Piekart  
i Lekarcic, znany z dobrego traktowania chło-
pów. Wdzięczni włościanie – donosiła prasa 
warszawska – błagali o to, aby zwłoki ich do-
broczyńcy nie przez konie wiezionemi były, 
ale na własnych barkach wolno im było prze-
nieść z domu mieszkalnego w Piekartach do 
kościoła parafialnego w Goszczynie, co też  
i dopełnili, mimo to, że karawan szedł próż-
no, na przemian ubiegali się, oblewając łzami 
żalu trumnę swego dobrego Pana. 

Miejscem szczególnym dla społeczeństwa 
jest grób małżeństwa lekarzy: Barbary ze Stry-
jeckich (1931–1992) i Jana (1930–2011) Made-
jów. Jan Madej, pan z siwą brodą, lekarz woj-
skowy, chirurg grójeckiego szpitala, kierownik 
Ośrodka Zdrowia w Goszczynie, już za życia 
stał się legendą. Nie sposób nie zgodzić się  
z prostymi słowami:

Tu leży doktor Madej,
Cześć jego pamięci,
A wokół jego pacjenci. 

189	 Kościół	parafialny	pw.	św.	Michała	Archanioła	

190	 Cmentarz	parafialny	widziany	z	lotu	ptaka

191	 Grób	rodziny	Słąnków

192	 Grób	Michała	Tąkiela	(zm.	1855)

193	 Grób	braci	Dolegów			
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Grójec nad rzeczką Molnicą, wzmianko-
wany już w 1234 r. jako Groze, wywodzi 

swą nazwę od staropolskiego wyrazu grodziec 
oznaczającego ‘zamek, gród, miasteczko’. Od 
poł. XI w. był kasztelanią. W XII w. mieściła 
się tu siedziba archidiakonatu mazowieckiego  
(w diecezji poznańskiej), przeniesiona  
w 2. poł. XIII w. do Czerska. Jednak miejscowość 
otrzymała prawa miejskie dopiero w 1419 r. 

Miasto rozwijało się w XV–XVI w. dzięki 
przywilejom książąt mazowieckich i królów 
polskich. W 1564 r. Grójec, będący staro-
stwem niegrodowym, miał ok. 200 domów  
i 1000 mieszkańców. Na przełomie XVI  
i XVII w. słynął z produkcji piwa (popularnego 

w Warszawie) i strun do lutni, z kilku muro-
wanych budynków, zwłaszcza z murowanego 
kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa. 

Po potopie szwedzkim w Grójcu zostało tyl-
ko 16 domów, a z 40 ogrodów uprawiano zale-
dwie 15. Ratusz, łaźnia, postrzygalnia i waga 
– to wszystko przez nieprzyjaciela zniszczało. 
Brakowało młyna, zniknęli piwowarzy. Jeden 
tylko mieszczanin ma kocieł swój, w którym 
czasem piwo warzy. W sąsiedniej Grodzkiej 
Woli (Grudzkowola) budynek folwarczny spu-
stoszony, a pola folwarczne – pusto leżą, któ-
rych od zaczęcia wojny szwedzkiej nic nie 
siano i obory żadnej przy tym folwarku nie-
masz. Mieszczanie pozbawieni starosty, czyli 

Grójec (siedziba gminy i powiatu) 

194	 Przed	XIX-wiecznym	budynkiem	poczty	w	Grójcu,	okres	międzywojenny	

195	 Centrum	miasta,	początek	XX	w.		

196	 Ratusz

197	 Siedziba	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Grójcu	(dawny	dom	partii)	przy	ul.	Józefa	Piłsudskiego	47	
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pana pewnego, byli krzywdzeni przez okolicz-
ną szlachtę. Odbudowa ze zniszczeń postępo-
wała powoli; drzewiany Grójec zresztą często 
się palił. W 1. ćw. XVIII w. jeden ze starostów, 
aby ożywić gospodarkę miasteczka, wystarał 
się o przywilej na przeniesienie targu z sobo-
ty na niedzielę. Niedzielny targ przyczynił się 
do obniżenia frekwencji na nabożeństwach  
w Lewiczynie, co wywołało ostrą reakcję  
ks. Jana Stanisława Kostki Wujkowskiego, 
dziekana grójeckiego. 

W 1765 r. miasto miało tylko 34 domy  
i kilka lepianek. Wiek XVIII zakończyło  
z 78 domami i ok. 450 mieszkańcami. Wskaź-
niki demograficzne zdecydowanie poprawiły 
się na początku XIX w.: Grójec liczył 1037 
mieszkańców w 1808 r. i 1685 w 1827 r. Było 
to spowodowane przyrostem liczby ludności 
żydowskiej i stacjonowaniem oddziałów woj-
skowych. Przeprowadzenie bitych traktów 
przyczyniło się do ożywienia handlu zbożem.

W 1829 r. gród Skargi nie wyglądał zbyt 
imponująco. Owszem, w centrum był rynek 
z ratuszem, ale tylko ok. 20 ulic – ciasnych 
(Wąska), krótkich (Przechód) i niebrukowa-

nych (Piaskowa, Iłowa). Przeważały nazwy 
kierunkowe: Warecka, Kielecka, Radomska, 
Krakowska, Warszawska, Wilczogórska. Do 
lokalnej historii odnosiły się jedynie nazwy 
dzielnic: Starostwo i Skargowo vel Skargowsz-
czyzna. Do tradycji kościelnych nawiązywały: 
Kościelna, Farna i Poświętne; na cmentarz 
katolicki prowadziła Żałobna. O obecno-
ści artylerzystów świadczyła Wojskowa, zaś  
o rustykalnym charakterze miasta – Stodolna. 
Ówczesna Warecka w zasadzie pokrywała się 
z obecną Krótką i dochodziła do dzisiejszej 
ul. Piłsudskiego (wtedy: Gościniec Warecki). 
Dookoła rozpościerały się ogrody, place i kliny 
(miejskie, plebańskie, starościńskie, stodolne, 
wojskowe). 

W 1862 r. Grójec miał 2825 mieszkańców, 
w tym 768 katolików i 2048 starozakonnych! 
Domów drewnianych było 110, murowanych 
jedynie 16. Symbolem miasta był ratusz, zbu-
dowany według miejscowej tradycji w latach 
zaboru pruskiego, zaś zdaniem historyków 
sztuki na początku lat 20. XIX w. według pro-
jektu Hilarego Szpilowskiego. Grójec posiadał 
wówczas: areszt detencyjny, jatki rzeźnicze  

198	 Odnowiony	budynek	poczty,	2013	r.

199	 Centrum	miasta,	początek	XXI	w.		

200	 Na	rynku	w	okresie	PRL-u	wznie- 

siono	pomnik	Bohaterom	poległym	 

o	wyzwolenie	narodowe	i	społeczne,	

który	w	1999	r.	uzupełniono	 

tablicą	poświęconą	Działaczom	

Delegatury	Polskiego	Państwa	

Podziemnego	w	Pow.	Grójeckim	 

i	Żołnierzom	Armii	Krajowej	 

Obwodu	„Głuszec”	poległym,	

pomordowanym	oraz	zmarłym	 

w	latach	1939–1956		

198 199

200
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i piekarskie, szopę na narzędzia ogniowe, rzeź-
nię, piętrowy spichrz (prywatny), dwa młyny, 
wiatraki, cegielnię, szpital, aptekę, dwie szkół-
ki elementarne (męską i żeńską), sąd okręgo-
wy, stację pocztową, koszary wojskowe. 

W 1867 r. Grójec został siedzibą powiatu.  
Z tego właśnie roku pochodzi rycina zamiesz-
czona w „Tygodniku Ilustrowanym”. W 2012 r. 
na ścianie kamienicy gminnej, przy skrzy-
żowaniu ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej, 
skopiował ją Sebastian Krawczak, artysta ze 
Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Grójec-
kiej. Widzimy żydowsko-polskie miastecz-
ko – miejsce jarmarków zbożowych i targów.  
W 1872 r. powołano Towarzystwo Zaliczkowo- 
-Wkładowe. Ok 1880 r. zbudowano więzienie 
– reprezentacyjny, higieniczny gmach przy 
wjeździe do miasta – oraz przytułek pełniący 
również funkcję resursy obywatelskiej. 

Władysław Reymont, pielgrzymujący  
w 1894 r. do Częstochowy przez Grójec, za-
uważył: Bardzo przyzwoite miasto powiato-
we. Ma tylko bruki tak spiczaste, że ledwie iść 
mogłem. Cukiernię znalazłem, ale nie było  
w niej herbaty. Stojący na wzgórzu kościół wy-
dał mu się bardzo mały.

W następnych latach wciąż wzrastała licz-
ba ludności i w 1914 r. doszła do 7500. Wtedy 
doprowadzono do Grójca kolej wąskotorową 
z Warszawy. W latach okupacji niemieckiej 

1915–1918 burmistrz Grójca i radni wzięli się 
do szeroko pojętych generalnych porządków. 
Zamówiono blaszane tablice z nazwami ulic 
oraz numerami domów. Staro-Warszawską 
przemianowano na Szpitalną, Włodarszczy-
znę na Ogrodową, ulicę bez nazwy na Worow-
ską. Wymierzono – wiodącą do stacji kolejki 
wąskotorowej – Drogę Laskową, czyli dzisiej-
szą Laskową. Dużego znaczenia nabrała także 
druga ulica prowadząca do stacji kolejki – Wa-
recka (dawny Gościniec Warecki), której bruk 
– w związku z dużym ruchem ulicznym – na-
leżało ciągle poprawiać. Ulicę Wojskową prze-
mianowano na Piotra Skargi. W 1917 r., na fali 
ogólnonarodowego entuzjazmu wywołanego 
obchodami setnej rocznicy śmierci „naczelni-
ka w sukmanie”, nowo założony park miejski 
ochrzczono imieniem Tadeusza Kościuszki. 
Kontynuowano – zaczętą jeszcze za rosyjskich 
rządów – budowę domu ludowego. 

U progu niepodległości Grójec liczył  
9780 mieszkańców, w tym 5555 Żydów, chlu-
biących się drewnianą synagogą przy Bożni-
czej oraz siedzibą kahału przy ul. Lewiczyń-
skiej. W 1919 r. ukazała się pierwsza mono-
grafia Grójca autorstwa Wacława Skarbimira 
Laskowskiego. Miasto nadal rozwijało się 
głównie w kierunku stacji – wzdłuż Wareckiej. 
W międzywojniu najpierw zbudowano tam 
gmach Starostwa Powiatowego, następnie zaś 

201 Pozostałości	kirkutu	przy	 
ul.	Mogielnickiej			

202	 Bratnia	mogiła	200	Żydów	
grójeckich	zamordowanych	 
14	lipca	1943	r.	nie	 
w	Chynowie,	jak	głosi	 
inskrypcja,	lecz	w	Dębówce	
koło	Góry	Kalwarii.	 
W	1948	r.	ekshumowano	
ich	i	pochowano	w	Grójcu			

203	 Grób	Kajetana	Klimon-
towicza	na	cmentarzu	
parafialnym	przy	 
ul.	Mszczonowskiej

204	 Pomnik	Pamięci	Poległych	
i	Pomordowanych	w	latach	
1939–1945	na	cmentarzu	 
parafialnym	przy	 
ul.	Mogielnickiej	
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Publiczną Szkołę Powszechną nr 1 im. Pierw-
szego Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela 
Narutowicza. Na początku lat 30. wytyczo-
no dzielnicę dla średniozamożnej ludności:  
ul. Środkowa, Graniczna i Dolna oraz ulicę 
bez nazwy, czyli Polną. 

W dniu 3 listopada 1928 r., tuż przed  
10. rocznicą odzyskania niepodległości, Rada 
Miejska jednomyślnie uchwaliła przemiano-
wanie Wareckiej na Marszałka Piłsudskiego, 
jednocześnie Komendantowi nadano tytuł 
Honorowego Obywatela Grójca. W 1937 r. 
nowo otwartej ulicy (dawniej Droga Wiatracz-
na bądź Dróżka Wiatraczna) nadano nazwę 
Polskiej Organizacji Wojskowej. 

W 1939 r. Grójec miał ok. 10 500 mieszkań-
ców i ok. 30 ulic. Podczas II wojny światowej 
hitlerowcy wymordowali prawie wszystkich 

miejscowych Żydów. W roli gospodarzy mia-
sta wyasfaltowali ulice Skargi i Piłsudskiego 
(Pilsudsky Strasse), zbudowali basen koło bu-
dynku starostwa i fontanny na rynku. 

Grójec został wyzwolony 15 stycznia 1945 r. 
(na pamiątkę tego faktu Warszawską przemia-
nowano na 15 Stycznia). W okresie pojałtań-
skiej Polski postępował rozwój cywilizacyjny 
i gospodarczy, przybywało mieszkańców, do-
mów i ulic. Nie dało się uniknąć zmian ma-
jących symbolizować „postępowe” przemiany 
społeczno-polityczne, wszechobecną ideolo-
gię oraz obowiązującą wykładnię dziejów. 
Zamiast Marszałka Piłsudskiego – Związek 
Walki Młodych, zamiast Polskiej Organizacji 
Wojskowej – Świerczewskiego, zamiast Rynku 
– najpierw Plac Stalina, potem Plac Wolności. 
Laskową przemianowano na Dwudziestole-

205	 Grupa	Teatralna,	działająca	przy	Grójeckim	Ośrodku	Kultury,	przedstawia	sztukę	Kolacja dla głupca	Francisa	
Vebera.	Na	scenie:	Barbara	i	Wojciech	Klochowie	

206	 Aktor	Jan	Nowicki	jako	gość	Dyskusyjnego	Klubu	Filmowego			
207	 Spacer	ul.	Mszczonowską	zorganizowany	15	listopada	2013	r.	przez	uczniów	Publicznego	Gimnazjum	 

im.	Prymasa	Tysiąclecia	w	ramach	programu	edukacyjnego	Szkoła	Dialogu		

205

207206



96 Tradycja Mazowsza

cia, Radomską na Aleję Niepodległości. Ma-
nifest PKWN z 22 lipca 1944 r. uczczono ulicą 
22 Lipca.

Do większych inwestycji z lat Polski Ludo-
wej należą: budowa stadionu, nowego szpita-
la i gmachu szkoły podstawowej, tzw. dwójki. 
Większość rozrastającego się miasta skana-
lizowano i zwodociągowano. W poł. lat 70. 
pod budownictwo jednorodzinne przekazano 
teren położony w obrębie Al. Niepodległości  
i ul. Lewiczyńskiej. Wybierając patronów no-
wych ulic, sięgnięto m.in. do etosu II wojny 
światowej: Gwardzistów, Armii Ludowej, Bata-
lionów Chłopskich. Władze jako patrona ulicy 
nie zaakceptowały Armii Krajowej, choć podob-
no przemycono nazwę w zawoalowanej formie: 
Walecznych. Patronem nowej ulicy domów jed-
norodzinnych ustanowiono żołnierza Gwardii 
Ludowej rodem z niedalekiego Uleńca, Włady-
sława Pietrusiaka (1909–1944), który przez rok 
uczęszczał do grójeckiego gimnazjum. 

W 1990 r. ulicę Związku Walki Młodych 
przemianowano na Józefa Piłsudskiego,  

a 22 Lipca na Jana Pawła II. 24 kwietnia „Ga-
zeta Grójecka” informowała: Nie ma już ulicy 
Związku Walki Młodych – jest Józefa Piłsud-
skiego. W kolejce do zmiany czekają: Armii 
Ludowej, Gwardzistów, Świerczewskiego, 
22 Lipca, Dwudziestolecia, Trzydziestolecia, 
Czterdziestolecia, … i starczy!. Uwadze re-
dakcji umknęła uchwała o przemianowaniu 
22 Lipca na Jana Pawła II. Jeszcze w 1990 r.  
15 Stycznia przemianowano na Armii Kra-
jowej, zaś Świerczewskiego na POW. Potem 
Dwudziestolecia przemianowano na Lasko-
wą, Pietrusiaka na Bankową. Wśród nowych 
ulic przybyły: Józefa Wybickiego i Strażacka.

Obecny Grójec, w porównaniu z XIX-wiecz-
nym czy międzywojennym, jest niemalże me-
tropolią. Ma ok. 16 tyś mieszkańców (gmina 
zaś ok. 24 tyś), dwa kościoły i ok. 120 ulic! 
Zadbane szkoły, nowoczesna infrastruktura 
sportowa, budzące podziw gmachy użytecz-
ności publicznej (np. Sąd Rejonowy), nowe 
dzielnice mieszkaniowe. Tutaj krzyżuje się 
droga ekspresowa S7 (trasa europejska E77), 

208	 Panorama	Grójca	

208
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stanowiąca zachodnią obwodnicę miasta,  
z drogą krajową nr 50, będącą częścią tran-
zytowej obwodnicy Warszawy; stąd wycho-
dzą drogi wojewódzkie: nr 722 do Piaseczna  
i nr 728 do Jędrzejowa. 

Miejscem zadumy są przede wszystkim 
cmentarze katolickie, stary – na wzgórzu przy 
ul. Mszczonowskiej, założony przed 1829 r.  
i nowy – przy ul. Mogielnickiej, który utwo-
rzono na bazie cmentarza prawosławnego  
i niemieckiego zaraz po I wojnie światowej. 

Na starym cmentarzu przy ul. Mszczonow-
skiej najstarszym wydaje się być nagrobek 
wystawiony najlepszemu ojcu Józefowi Celiń-
skiemu (zm. 1847) przez wdzięcznego syna, 
czyli miejscowego proboszcza, ks. Kazimierza 
Celińskiego. Z 1851 r. pochodzi klasycystycz-
na, murowana z cegły, tynkowana kaplica gro-
bowa rodziny Leonarda Makowskiego, ekspe-
dytora poczty w Grójcu, właściciela folwarku 
w Janówku. W jej pobliżu – nagrobek burmi-
strza Grójca Wincentego Majchrowskiego, 
zmarłego 30 lipca 1861 r. w wieku 57 lat. Do 
starszych należy nagrobek wzniesiony przez 
żonę wraz dziećmi zmarłemu 23 stycznia 
1875 r. Kajetanowi Klimontowiczowi, absol-
wentowi Uniwersytetu Warszawskiego, rejen-
towi Okręgu Grójeckiego, kawalerowi Orde-
rów Świętego Stanisława klasy III, Świętego 
Włodzimierza klasy IV i Znaku Nieskazitel-
nej Służby za lat dwadzieścia. Oryginalnością 
wyróżnia się nagrobek ku czci Franciszka Gu-
stawa Suffczyńskiego (1869–1900), z kotwicą 
u podstawy. Czytamy: 

Przechodniu, westchnij do Boga. 
W zamian nagrody, 
Wydarto ci życie, 
W pełni młodości i dzielnego czynu, 
Zbrodniczą ręką,
Czyhającą skrycie,
Ty, ziemi naszej
Pracowity synu. 
Na stary cmentarz skomplikowane losy 

zaprowadziły Wacława Kostkę-Biernackiego 
(1884–1957), żołnierza Legii Cudzoziemskiej, 
socjalistę, oficera I Brygady Legionów, pułkow-
nika Wojska Polskiego, wojewodę poleskiego. 

Pamiętany jest przede wszystkim jako ko-
mendant Twierdzy Brześć, jego osobę łączy się 
– przesadnie – z Berezą Kartuską, a niewielu 
pamięta, że był zdolnym pisarzem. Słowem, 
parafrazując tytuł jego książki, nie był z nie-
go taki całkiem straszny gość. Razem z nim 
spoczywa żona, Anna z Sokólskich Biernacka 
(zm. 1972), odznaczona Krzyżem Niepodleg- 
łości, Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Wa-
lecznych. 

Na nowym cmentarzu odniesieniem do 
burzliwych dziejów Ojczyzny jest pomnik 
Pamięci Narodowej, ufundowany w 1987 r. 
Pomiędzy tablicami wyszczególniającymi  
– z imienia i nazwiska – mieszkańców Grójec-
czyzny, którzy zginęli podczas II wojny świa-
towej, są też mogiły poległych w kampanii 
wrześniowej. Zbiorowa mogiła 35 nieznanych 
żołnierzy Wojska Polskiego, grób 7 żołnierzy 
znanych z nazwiska i grób lotnika. Pocho-
dzący z Brzezin Śląskich Ryszard Szulierz, 
kapral-strzelec pokładowy bombowca „Karaś”  
64 Eskadry Bombowej, wraz z podporuczni-
kiem pilotem Michałem Latawcem oraz po-
rucznikiem obserwatorem Eugeniuszem Ru-
dowskim wystartował 5 września 1939 r. z lot-
niska Ząbków koło Sokołowa Podlaskiego na 
lot bojowy, z zadaniem rozpoznania i zbom-
bardowania wojsk niemieckich w rejonie Czę-
stochowy. W drodze powrotnej bombowiec 
z sukcesem zaatakował niemiecką kolumnę 
pojazdów mechanicznych, ale w ostrzelanym 
„Karasiu” ciężko ranny został strzelec pokła-
dowy. Przymusowe lądowanie nastąpiło na po-
lach wsi Broniszew, pomiędzy Białobrzegami 
a Grójcem. Szulierz zmarł podczas transportu 
do grójeckiego szpitala. 

Niewiele pozostało z cmentarza żydowskie-
go założonego na przełomie XVIII i XIX w. na 
wzniesieniu przy ul. Mogielnickiej. Zdewa-
stowany w czasie II wojny światowej, służył 
następnie jako żwirownia, strzelnica funkcjo-
nariuszy MO, Wojewódzkiej Komendy Uzu-
pełnień, oficerów rezerwy Ludowego Wojska 
Polskiego, kryjówka wagarowiczów i plac do 
gry w piłkę nożną. O holocauście przypomina-
ją dwa pomniki. 
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Przy drodze wojewódzkiej nr 730 Skurów–
Głowaczów, nad rzeką Kraską, wśród sa-

dów i pól truskawkowych, leży wieś Jasieniec. 
Kronikarz wsi Jan Wągrodzki wywodził nazwę 
miejscowości od boru jesionowego albo od po-
gańskiego rycerza o imieniu Jasień. Potomkowie 
Jasienia ok. XII/XIII w. mieli założyć parafię. 

Na początku XVII w. drewniany kościół  
pw. Świętego Ducha znajdował się w dobrym 
stanie i miał pięć ołtarzy. Rektor i kantor zbyt-
nio nie przejmowali się obowiązkami, za to 
budynek szkolny prezentował się porządnie. 
Patronat nad kościołem sprawowała rodzi-
na Jasieńskich, a parafia była bardzo rozległa  
(27 wsi). Dziedzicem części Jasieńca, Często-

niewa, Falęcina, Sikutów, a zarazem rycerzem 
walczącym za Boga i wiarę był Władysław 
Grzegorzewski (ok. 1665–1758), kasztelan 
ciechanowski. Już jako 18-latek wziął udział 
w wyprawie wiedeńskiej i jak sam napisał, 
półksiężycowi tureckiemu utrącił rogi. Z ka-
pitana awansował na generała majora gwardii 
królewskiej Augusta III Sasa. Jako kawaler wy-
żywał się w dziełach pobożnych, zwłaszcza na 
rzecz zakonu franciszkanów. Szczególnie dużo 
zrobił w Jasieńcu. W 1737 r. postawił i uposa-
żył szpital dla siedmiorga ubogich. W latach 
1747–1754 sfinansował budowę kościoła, we-
dług projektu Józefa Fontany. Późnobarokowa 
budowla z dwiema wieżami do dziś stanowi 

Jasieniec (siedziba gminy)  

209	 Siedziba	Urzędu	Gminy	w	Jasieńcu		
210	 Kościół	parafialny	pw.	św.	Rocha	
211	 Pałac	(od	frontu)	
212	 Jasienieckie	stawy	–	znakomite	miejsce	do	wypoczynku		

209 210

211 212
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architektoniczną wizytówkę wsi i regionu. Na 
cokole głównego ołtarza, w którym znajduje się 
obraz przestawiający zesłanie Ducha Świętego, 
kasztelan ciechanowski umieścił inskrypcję 
fundacyjną. Z kolei tablica epitafijna z czarne-
go marmuru wyjaśnia, że dobroczyńca zapisał 
stosowne sumy na reperację kościoła. Grzego-
rzewski zmarł 23 marca 1758 r. w Częstonie-
wie, pochowany został w podziemiach kościoła 
w Jasieńcu. Nadal – jako mąż w zbroi, przystro-
jony peruką – spogląda na nas z portretu.

Tablice epitafijne znajdujące się w kościele 
upamiętniają: ks. Eustachego Skarbka Słąnkę 
(zm. 1754) – proboszcza jasienieckiego, Win-
centego Ferreriusza Radyszkiewicza (zm. 1827) 
– właściciela Woli Łychowskiej, naczelnika 
Wydziału Solnego w Królestwie Polskim, Ju-
stynę z Łuszczewskich Domańską (zm. 1853), 
Mateusza Domańskiego (zm. 1849), Antoniego 
Domańskiego (zm. 1887), Barbarę z Proszkow-
skich Domańską (zm. 1896), Władysława Do-
mańskiego (zm. 1925), Zygmunta Domańskie-
go (zm. 1933), Mieczysława Hubę (zm. 1895). 

Najstarszym zabytkiem na cmentarzu przy-
kościelnym jest – ufundowany w 1737 r. przez 
Władysława Grzegorzewskiego – murowany 
cokół z napisem upamiętniającym fundację 
dla jasienieckiego szpitala. W latach 70. XIX w., 
w związku z klęską cholery, ustawiono na 
nim posąg św. Rocha, patrona kościoła. Obok  
ks. Feliksa Toczyskiego (zm. 1845) – pro-
boszcza jasienieckiego, dziekana grójeckiego, 
kanonika katedralnego warszawskiego, śpi 
kwiat okolicznego ziemiaństwa. Andrzej Ka-
jetan (zm. 1838) i Elżbieta z Łukaszewiczów 
(zm. 1814) Mysyrowiczowie – dziedzice Kur-
czowej Wsi; Antoni Domański (zm. 1827) – 
marszałek, sędzia pokoju powiatu czerskiego, 
właściciel Jasionny (obecnie część Jasieńca) 
i Warpęsów; Antoni Cichowski (zm. 1834) – 
pułkownik Wojsk Polskich, tytułowany gene-
rałem, mieszkaniec Częstoniewa; Stanisław 
Bykowski (zm. 1852) – dziedzic dóbr Bobrek 
(w guberni radomskiej), dzierżawca Woli 
Łychowskiej. Pamiątką po nagrobku Piotra 
Łuszczewskiego (zm. 1827), szambelana kró-
lewskiego, podpułkownika Wojsk Polskich, 
jest inskrypcja znajdująca się na murze cmen-
tarnym, pomiędzy nagrobkami A. Domań-

skiego i A. Cichowskiego. Kiedyś obok na-
grobka S. Bykowskiego stał nagrobek kryjący 
prochy Kazimierza Słupeckiego (zm. 1832) – 
dowódcy 2 Pułku Piechoty Liniowej, generała 
brygady i dyrektora Komisariatu Ubiorczego 
podczas powstania listopadowego. Słupecki, 
ożeniwszy się z Wiktorią Lafontaine, wszedł 
w posiadanie majątku Falęcin. Zdaniem kro-
nikarza Jana Wągrodzkiego nieskuteczne by-
łoby poszukiwanie śladów po nagrobku syna 
Antoniego Domańskiego, Adama. W dniu 
23 lutego 1827 r. o godzinie 3.00 rano w War-
pęsach kat ściął toporem 29-letniego mło-
dzieńca. Ciało pozostało na warpęskim polu, 
w miejscu egzekucji. Nie znamy powodu tak 
okrutnego wyroku. Niedługo po synu, czyli  
19 kwietnia 1827 r., w wieku 78 lat zmarł  

213	 Cokół	z	figurą	św.	Rocha	na	cmentarzu	 
przykościelnym	
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ojciec. Stało się to w Warszawie w domu przy 
ul. Daniłowiczowskiej, gdzie pan Antoni prze-
bywał w czasie słabości ostatniej.

Inny charakter mają kolejne pamiątki 
cmentarza przykościelnego. Z 1882 r. pocho-
dzi – wystawiony staraniem ks. proboszcza 
Ezechiela Wasiłowskiego i parafian – krzyż 
z Chrystusem, stojący na postumencie. 
Pomnik ku czci wymienionych z nazwi-
ska parafian poległych za ojczyznę w latach 
1914–1920 poświęcony został w 1927 r. przez 
bp. Stanisława Galla. Współczesne obeliski 
mieszkańcy ziemi jasienieckiej wystawili  
w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz poległym 
za wolność i niepodległość Polski żołnierzom  
II wojny światowej, bojownikom ruchu opo-
ru oraz ofiarom terroru w latach 1939–1956. 

Cmentarz parafialny, usytuowany ok. 0,5 km 
od kościoła, przy drodze na Olszany, założo-
no przed 1833 r. Pochowani są tu m.in.: Zofia  
z Łabędzkich Hubowa (zm. 1867) – właścicielka 
Falęcina, Nowej Wsi i Olszan; Cecylia z Helbi-
chów Sadkowska (zm. 1855) – współwłaściciel-
ka Kurczowej Wsi; Józef Leski (zm. 1921) – dy-
rektor Muzeum Rolnictwa i Przemysłu; Domi-
nik Witke-Jeżewski (1862–1944) – ziemianin, 
kolekcjoner sztuki polskiej, mecenas artystów; 
Henryk (zm. 1945) i Anna (zm. 1967) Jarna-
towscy – ostatni właściciele majątku Jasieniec. 

Siedziba dawnych właścicieli Jasieńca,  
o cechach neorenesansowych, znajduje się 
przy ul. Parkowej. Ok. poł. XIX w. Domań-
scy przebudowali dwór murowany, należący  
w 2. poł. XVIII w. do Antoniego i Eufrozyny 
Okęckich. Po II wojnie światowej mieścił się 

tu m.in. ośrodek szkolenia rolniczego. Silnie 
zdewastowany obiekt obecnie jest remontowany. 

W 2. poł. XIX w. dziedzic Antoni Domański 
(1831–1887) zaangażował się w budowę potęgi 
przemysłowej Jasieńca. Przypominają o niej 
budynki po Cukrowni „Czersk”. W 1867 r. za-
wiązała się spółka złożona z ośmiu ziemian  
i czterech przedsiębiorców z Warszawy. W cią-
gu kilku następnych latach postawiono fabrykę 
wraz z budynkami pomocniczymi. Z czasem 
głównym akcjonariuszem spółki Cukrownia 
„Czersk” został Jan Berson. Jasieniecki zakład 
dawał w sezonie zatrudnienie ok. 300 osobom, 
na jego potrzeby w okolicznych gospodar-
stwach uprawiano buraki cukrowe. Produkty 
eksportowano na rynki rosyjski i perski. Fa-
brykę zamknięto w 1929 r. W latach 30. XX w.  
w budynkach pofabrycznych umieszczono 
Junacki Hufiec Pracy. W latach okupacji sta-
cjonowało tu wojsko niemieckie, a po 1945 r. 
mieściły się: szkoła, urząd gminy, biblioteka, 
posterunek milicji. Z zespołu zabudowań po 
cukrowni korzysta m.in. Gminny Klub Sporto-
wy „Kraska”. 

W środku miejscowości znajduje się siedzi-
ba Urzędu Gminy, mieszcząca m.in. Gminną 
Bibliotekę Publiczną, prowadzącą aktywną 
działalność kulturalną. Są szkoły: Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego, Pu-
bliczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Wincentego Witosa oraz przedszkole 
„Bajkowy Świat”. Należące do gminy stawy na 
rzece Krasce umożliwiają rekreację i wędko-
wanie, a pobliskie lasy oferują grzyby. 

214	 Budynek	dawnej	
Cukrowni	„Czersk”	
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W połowie lat 60. XX w. turysta musiał się 
trochę napocić, aby dotrzeć do wioski 

położonej 8 km na północny zachód od Grój-
ca. Wyruszający z powiatowego grodu PKS za-
trzymywał się w Przęsławicach, skąd należało 
drogą wiejską odbywać spacer wzdłuż rzeki 
Jeziorki do wspomnianej wsi, zwanej w XVI w. 
Jeziora Abbatis. 

Książę mazowiecki Trojden I uszczęśliwił 
benedyktynów płockich, oddając im w 1339 r. 
malowniczo położoną wieś Jeziórkę (Jeziora)  
w zamian za wsie klasztorne Krusze i Osmolin. 
Zapewne od razu zakonnicy ufundowali świą-
tynię, pierwotnie jednak według tradycji we wsi 
Grabie (teraz część wsi Teodorówka). Kościół 
drewniany w Jeziórce wzmiankowany jest już 
pod rokiem 1427 (pleban Michał). Na początku 
XVII w. nosił wezwanie św. Wojciecha i posia-
dał trzy ołtarze. Kolatorem był Jan Zamoyski, 

opat płocki. Dzięki jego zapobiegliwości wika-
riat i szkoła prezentowały się solidnie. 

Nowy, modrzewiowy, kościół pw. Święte-
go Krzyża został konsekrowany 21 czerwca  
1682 r. W latach 1771–1775 opat Walenty Żół-
towski gruntownie go przebudował. Tak ziścił 
się ostatni spektakularny akt patronatu bene-
dyktynów w Jeziórce. Ok. 1819 r. przekazali pa-
rafię władzy archidiecezjalnej, gdyż – ze wzglę-
du na zbyt niskie dochody – nie byli w stanie 
dłużej się tam utrzymać. W 1827 r. wieś liczyła 
zaledwie 7 domów i 81 mieszkańców, niewiele 
jak na ośrodek administracji kościelnej. 

Feralnego 24 sierpnia 1918 r. kościół spalił 
się od uderzenia pioruna. W jego miejsce sta-
nęła – tymczasowo – dość przewiewna szopa. 
Proboszcz Józef Żółtek nawiązał współpracę 
z architektem Bogumiłem Rogaczewskim  
i murarzem Wędrowskim. Pomimo obojęt-

Jeziórka (gmina Pniewy) 

215	 Kościół	parafialny	pw.	Przemienienia	Pańskiego	w	Jeziórce	

215



102 Tradycja Mazowsza

ności okolicznych dworów ziemiańskich, ze-
brawszy z drobnych ofiar ok. 71 tys. złotych, 
wybudował w latach 1928–1931 świątynię 
pw. Przemienienia Pańskiego, a jego następca,  
ks. Jan Sitnik, przeprowadził prace wykoń-
czeniowe. Arcybiskup Stanisław Gall, sufra-
gan warszawski, konsekrował ją 16 września  
1934 r. Kościół jest utrzymany w stylu polskie-
go baroku, pokryty czerwoną dachówką, z nie-
wielką wieżą, trójnawowy, z trzema ołtarzami. 

W ołtarzu głównym znajduje się obraz 
Przemienienia Pańskiego (XVIII-wieczna 
kopia według Rafaela). Dużą czcią cieszy 
się – umieszczony w ołtarzu bocznym – 
 XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem malowany na desce, w sukience z blachy 
srebrnej, trybowanej. Według tradycji na po-
czątku XVIII w. wizerunek ofiarowała rodzina 
Wyszyńskich. Miał się on cieszyć wielką czcią, 
o czym świadczyły nie tylko wota, lecz tak-
że – obecnie zaginiona – księga cudów i łask.  
W 1807 r. znajdował się w głównym ołtarzu. 
Został rekoronowany w 1987 r. przez arcybi-
skupa Józefa Glempa, prymasa Polski. Cenny-
mi zabytkami kościoła są: chrzcielnica baro-
kowa z marmuru kieleckiego (1650) oraz tzw. 
krzesło opata z rzeźbionym oparciem (1749). 

Drewniana dzwonnica na ceglanej podmu-
rówce, jakby wyrastająca ze wzgórza, pocho-
dzi z XIX w. Plebanię, przypominającą pol-
ski dworek, zbudowano ok. 1925 r. W latach 
1981–1986 mieszkał tu ks. Paweł Heintsch,  

a w latach 1986–1990 ks. Jerzy Czarnota 
– obaj poeci. Ks. Czarnota niedługo przed 
odejściem z Jeziórki odbył liryczną rozmową 
z pochodzącym stąd marianinem, ks. Kazi-
mierzem Januarym Wyszyńskim. Od śmierci 
o. Kazimierza wiele się zmieniło, ale wciąż 
mieszkają tu jego słowa: 

w ciszy zamyślenia
w miejscu urodzenia
pod dachem nieistniejącego domu. 
Na cmentarzu parafialnym najstarszy na-

grobek, klasycystyczny z piaskowca, kryje 
prochy 35-letniej panny Tekli Księżopolskiej 
(zm. 1839), córki nadzorcy lasów rządowych 
we wsi Grabie. 26 sierpnia 1870 r. zmarł Szczę-
sny Domański (lat 2), syn Zenobiusza i Emi-
lii z Daszewskich. W dniu 7 lutego 1888 r. do 
wieczności przeniosła się Maria z Kicińskich 
Daszewska. Aleksander Bronisław Daszew-
ski (1844–1911), były powstaniec styczniowy, 
więzień Ołomuńca, napisał na grobie małżon-
ki: Najzacniejszej, najlepszej żonie i matce 
strapieni mąż z sierotkami napis ten kładą, 
prosząc o westchnienie za jej duszę do Boga. 
(On sam – już jako senior Rytomoczydeł – po-
chowany został w Boglewicach). Franciszka 
Sujecka (lat 89) zginęła 3 października 1944 r. 
w powstaniu warszawskim. Teofil Szymański 
(lat 29) zginął 8 grudnia 1945 r. z ręki bandyc-
kiej. Z nagrobnej fotografii uśmiecha się Ri-
chard (Dick) David Hutchings (1938–2007), 
miłośnik storczyków. 

216	 Dzwonnica
217	 Kapliczka	Matki 

Nieskalanej
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Trochę na północ od Grójca, nad rzecz-
ką Molnicą, przy drodze wojewódzkiej 

nr 722 od 1992 r. działa targowisko gminy 
Grójec, co czwartek zapełniające się tłumem 
ludzi. W zgiełku kupieckim zapomniano, że 
kiedyś na tutejszych łąkach rżały kobyły. Stąd 
przecież wzięła się nazwa wsi: Kobylin. 

Miejscowość jest gniazdem Kobylińskich  
h. Przerowa. W XIX w. często przechodziła z rąk 
do rąk, właścicielami byli: Ciszewscy, Suffczyń-
scy, Wolfowie, Kronenbergowie, znów Wolfo-
wie, Słubiccy, Bersonowie, Kaftalowie, Łączyń-
scy, Zalescy, Rudniccy, Dąmbscy, Kąsinowscy, 
Wickenhagenowie. Wśród nich Leopold Kro-
nenberg (1812–1878), finansista, przemysło-
wiec, działacz polityczny i gospodarczy. 

W 2. poł. XIX w. w Kobylinie wzniesiono pa-
łac – według projektu Władysława Marconiego, 
syna sławnego Henryka. Murowany z cegły, o ce-
chach renesansu, baroku i klasycyzmu, piętrowy, 
z wieżą. W 1939 r. pałac wraz z parkiem kupiła 
obywatelka Włoch, Luciana Frassati-Gawrońska 
(1902–2007), córka Alfreda Frassatiego, założy-
ciela dziennika „La Stampa”, siostra błogosławio-
nego Pier Giorgio Frassatiego (1901–1925), żona 
ostatniego ambasadora RP w Wiedniu Jana Ga-

wrońskiego. Nie nacieszyła się nabytkiem zbyt 
długo. W 1940 r. Niemcy zajęli pałac, przerabiając 
go na siedzibę starosty (Kreishauptmanna) po-
wiatu grójeckiego. Po II wojnie światowej w pała-
cu urzędowało wojsko i NKWD. Potem przebudo-
wano go na internat Technikum Ekonomicznego 
w Grójcu. Od połowy lat 90. stał pusty. W 2002 r. 
Starostwo Powiatowe w Grójcu przekazało nie-
ruchomość Fundacji im. Stanisława Konarskie-
go. W 2013 r., po remoncie, narodził się: Pałac  
w Kobylinie. Centrum Konferencyjne i Kultu-
ralne. Hotel. Restauracja. Na terenie parku trwa 
budowa Domu Pomocy Społecznej.

Na mapie powiatu grójeckiego wiele lat 
funkcjonowała gmina Kobylin z siedzibą  
w Grójcu. W 2. poł. XIX w. na jej terenie 
znajdowały się trzy młyny wodne (Głuchów, 
Kośmin, Lesznowola) i browar (Głuchów). 
Po II wojnie światowej w Kobylinie mieszkał 
Tadeusz Antoszewski (1921–2011), zesła-
niec, żołnierz 1 Dywizji Pancernej generała 
Stanisława Maczka, kawaler wielu orderów, 
prezes grójeckiego koła Związku Sybiraków,  
z zawodu technolog przetwórstwa owocowo-
-warzywnego, pochowany na starym cmenta-
rzu w Grójcu. 

Kobylin (gmina Grójec) 

218	 Pałac	w	Kobylinie		

218



104 Tradycja Mazowsza

Około 12 km na północ od Warki, na le-
wym brzegu Wisły, leży wieś, której 

mieszkańcy w średniowieczu hodowali konie 
dla księcia rezydującego w Czersku – słowem 
dawna osada koniarzy. W zapiskach źródło-
wych z początku XV w. występuje jako Conari 
i Konari, teraz – Konary. 

Książę Janusz I Starszy, przenosząc na po-
czątku XV w. swój dwór i stolicę z Czerska 
do Warszawy, przekazał Konary arcybiskupo-
wi gnieźnieńskiemu. Potem – aż do upadku 
I Rzeczypospolitej – klucz konarski, cześć 
wielkiego latyfundium zwanego kluczem łę-
gonickim, należał do kapituły gnieźnieńskiej. 
Gospodarowanie takim majątkiem nie było 
beztroskie: w 1776 r. chłopi w Konarach zbun-
towali się przeciwko odrabianiu pańszczyzny. 
W 2. poł. XIX w. dobra Konary składały się  
z folwarków: Konary i Dębnowola z Ksawero-
wem oraz wsi: Pólko, Przylot, Ostrówek, Klo-
nowa Wola i Podgórzyce. 

Pierwszy kościół parafialny pw. Świętego 
Krzyża i Świętej Trójcy arcybiskupi gnieź-

nieńscy ufundowali w 2. poł. XIII stulecia  
w pobliskim Pólku (obecnie cześć Ostrówka). 
W 1380 r. arcybiskup gnieźnieński Jan Su-
chywilk przeniósł parafię do Konar. Pierwsze 
kościoły konarskie były drewniane: wzmian-
kowany w 1603 r. pw. św. Wojciecha Bisku-
pa oraz wystawiony w 1769 r. przez kapitułę 
gnieźnieńską pw. Świętej Trójcy. Ten ostat-
ni został odrestaurowany w 1806 r. przez ks. 
Grzegorza Chmielowskiego. Jeden z kolejnych 
proboszczów, ks. Stanisław Mioduszewski, 
widząc odnowiony kościół w Jazgarzewie, po-
stanowił ratować upadający przybytek Boży 
w Konarach. Dysponował kwotą 800 złotych 
polskich złożoną w Banku Polskim przez by-
łego dziedzica Konar Ksawerego Wołowskiego, 
a także wsparciem ze strony właściciela wsi, 
prezesa dozoru kościelnego Edwarda Gutma-
na oraz rządcy i plenipotenta dóbr Obory An-
toniego Stawskiego. Prace przy kościele pod 
nadzorem inżyniera i budowniczego powia-
tu górnokalwaryjskiego Wincentego Wolfke 
trwały od czerwca do listopada 1869 r. Ks. Jan 

Konary (gmina Warka) 

219	 Kościół	parafialny	pw.	Świętej	Trójcy	w	Konarach	
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219 220



105Powiat grójecki

Brauliński, proboszcz i dziekan z Góry Kalwa-
rii, 12 grudnia 1869 r. dokonał poświęcenia 
gruntownie wyremontowanego kościoła, co 
zbiegło się ze stuleciem istnienia świątyni. 
Prawie wszystko było nowe: podmurówka 
z polnych kamieni – na wapno, podwaliny, 
kruchta, podłoga, kraty żelazne w oknach  
i drzwiach, oszalowanie ścian na zewnątrz, 
gonty na dachu – zabezpieczone smołowcem, 
wieża – w stylu bizantyjskim, pokryta blachą 
angielską białą. O pomalowanym z zewnątrz 
farbą olejną na marmurowo kościele pisano:  
z daleka błyszczy swym krzyżem i panuje nad 
wsią całą, której jest opiekunem i ucieczką. 

Kościół został spalony w 1944 r. w trakcie 
walk na przyczółku warecko-magnuszew-
skim. Obecny, pw. Świętej Trójcy, wzniesiono 
w latach 1948–1958 za czasów ks. proboszcza 
Stanisława Owczarka, według projektu Cze-
sława Duchnowskiego. Murowany z kamieni 
polnych, w stylu neoromańskim, z domieszką 
baroku. W narożach cmentarza przykościel-
nego stoją cztery murowane, tynkowane ka-
pliczki z 2. poł. XVIII w. 

W 1951 r. postawiono drewnianą dzwon-
nicę. W miejsce dzwonów zabranych przez 

hitlerowców otrzymano z rewindykacji dwa 
dzwony i sygnaturkę, które 3 czerwca 1951 r. 
konsekrował bp Wacław Majewski. Później 
zbudowano dzwonnicę z kamienia polnego. 

Parafią Konary administrowało wielu wy-
bitnych duchownych: w poł. XVI w. – ks. Jan 
Przerębski (1510–1562), późniejszy prymas 
Polski; na początku XVII w. – ks. Wincenty 
Oczko (1568–1626), kanonik gnieźnieński, 
dr filozofii i medycyny, bratanek sławnego 
Wojciecha, medyka królów polskich; w 2. poł. 
XVIII w. – ks. Daniel Ryczywolski, dr obojga 
praw, kanonik gnieźnieński, łucki, chełmski, 
proboszcz konarski i grójecki. 

Na cmentarzu parafialnym pochowani są 
m.in.: Aniela Minasowicz (zm. 1810), Józefa 
z Wysockich Wilczyńska (zm. 1861) i jej syn 
Karol (zm. 1854), Jan i Józef Cieślakowie – pio-
nierzy sadownictwa. Stoi tu słupowa kaplicz-
ka przydrożna z XVIII w. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zyg-
munta Nowickiego jest duchowym spadko-
biercą szkółki parafialnej z początku XVII w.  
Ok. 1925 r. powstała jednostka OSP. Przez 
wiele lat Konary były siedzibą gminy w powie-
cie grójeckim. 

221	 Remiza
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Około 5 km na północ od Grójca, przy dro-
dze na Piaseczno, przed wiekami rósł las. 

W lesie stał młyn. Miejsce to najpierw nazy-
wało się Lesnimlyn (1414), potem Lesna Wola 
(1438), Lesnowola (1738). Dzisiejszą Leszno-
wolę, bo o niej mowa, od południa otacza rze-
ka Jeziorka, a od zachodu las. Daleko od zgieł-
ku, a wszędzie blisko. 

Lesznowola to nie tylko: Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Bajkopisarzy Świata – orga-
nizująca barwne festyny rodzinne, Koło Go-
spodyń Wiejskich Lesznowola – grupujące 
kreatywne, urocze dziewczyny ze wsi i okolic, 
Klub Sportowy Lesznowola – posiadający peł-
nowymiarowe boisko piłkarskie, Dom Pomo-
cy Społecznej „Pod Topolami” – dający ukoje-
nie przewlekle psychicznie chorym, Strzeżony 
Ośrodek dla Cudzoziemców – przygarniający 
Gruzinów, Irańczyków, Nepalczyków, Nigeryj-
czyków, Palestyńczyków, Rosjan, Syryjczyków, 
Ukraińców, Wietnamczyków.

Owszem, zabytków tu jak na lekarstwo. Ka-
pliczka z 1891 r., mieszcząca w jednej z wnęk 
chwytającą ze serce postać siedzącego Chry-

stusa o zafrasowanej minie, to zapewne pa-
miątka epidemii. Parafię Lesznowola wydzie-
lono z parafii Worów dopiero w 1998 r. Nie jest 
więc jeszcze klasycznym zabytkiem kościół 
pw. bł. Honorata Koźmińskiego, zbudowany  
w pierwszej dekadzie XXI w. według pro-
jektu Dariusza Karpackiego. Łącznikiem  
z historią jest murowany dwór, wzniesiony  
w 2. poł. XIX w. dla Bagniewskich, po 1945 r. 
przekształcony na mieszkania dla pracowni-
ków Domu Pomocy Społecznej. Obok dworu, 
w parku stoi figura św. Tadeusza. 

Z Lesznowoli wywodzi się rodzina Leśnio-
wolskich h. Kolumna vel Roch, która dała 
krajowi walecznych żołnierzy. Stanisław (zm. 
1565), kasztelan czerski, wsławił się udzia-
łem w wojnie inflanckiej za czasów króla 
Zygmunta Augusta. XVII i XVIII w. to epo-
ka Rostworowskich h. Nałęcz. Jan Wiktoryn 
Rostworowski (1678–1742), kasztelan wiski, 
poseł na sejmy, posiadał dobra na Mazowszu, 
Podlasiu i w Lubelskiem, ale mieszkał głównie  
w Lesznowoli (wtedy parafia Prażmów). W lip-
cu 1699 r. wziął za żonę posażną szlachciankę 

Lesznowola (gmina Grójec)

222	 Dwór	w	Lesznowoli

222
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223	Widok	na	rzekę	Jeziorkę
224	 Kościół	parafialny	pw.	bł.	Honorata	Koźmińskiego
225	 Kapliczka	św.	Tadeusza	w	parku	przydworskim
226	 Koło	Gospodyń	Wiejskich	Lesznowola

z Małej Wsi (wówczas parafia Lewiczyn) – Sa-
lomeę Zbierzchowską, córkę Zygmunta, boha-
tera szarży wiedeńskiej, i Anny z Babeckich. 
Miał z nią dziewięciu synów i trzy córki, toteż 
wymyślnie zabiegał o fundusze na utrzymanie 
licznej rodziny. Pod Lesznowolą zbudował most 
na rzece Jeziorce na publicznym trakcie i starał 
się o potwierdzenie przez konstytucję sejmową 
prawa do pobierania opłat za przejazd. Smy-
kałkę do interesów miał jego syn – Antoni Jan 
Rostworowski (ok. 1704–1775), kasztelan za-

kroczymski. Po śmierci ojca objął Lesznowolę  
i ożenił się z Konstancją Lanckorońską.  
W 1758 r. kupił Mirowice z Lisowem i Lisówkiem, 
a w 1766 r. Prażmów od Prażmowskich. Zmarł  
w Lesznowoli 21 lutego 1775 r. w wieku 71 lat. 

Na przełomie XIX i XX w. Lesznowola była 
w posiadaniu dr. Juliana Kosińskiego (1833–
1914), niekwestionowanego autorytetu pol-
skiej chirurgii. Wraz z bratem Aleksandrem, 
też lekarzem, gościł on na polowaniu Henryka 
Sienkiewicza. 

223

224 225 226
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Siedem kilometrów na południe od Grójca, 
przy drodze powiatowej Kępina–Goszczyn–

Przybyszew, leży wieś Lewiczyn, słynąca z cu-
downego obrazu Matki Bożej Lewiczyńskiej, 
zwanej Panią Ziemi Grójeckiej, Pocieszycielką 
Strapionych. To gniazdo Lewickich h. Prawda. 
Stąd wychodzi droga powiatowa do Sadkowa, 
obok przebiega droga powiatowa Zaborówek–
Bodzew. 

Nad wsią góruje grodzisko wczesnośrednio-
wieczne (XI–XII w.), położone nad Kraską. 
Legenda mówi, że właśnie w tym miejscu pla-

nowano na początku XVII w. budowę nowej 
świątyni. Osobiście jednak zainterweniowała 
Matka Boża i to za jej sprawą przygotowane 
na budowę drewno zostało cudownie przenie-
sione na wzniesienie obok starego kościoła. 
Maryja życzyła sobie bowiem z tego miejsca 
królować okolicy. 

Wystawiony w pierwszej dekadzie XVII w., 
z fundacji Oborskich i Odrzywolskich, mod-
rzewiowy kościół pw. śś. biskupów Wojciecha 
i Marcina stoi na pagórku, z którym związana 
jest kolejna legenda. Usypali go ponoć czapka-

Lewiczyn (gmina Belsk Duży)

227	 Kościół	parafialny	pw.	śś.	biskupów	Wojciecha	i	Marcina	w	Lewiczynie
228	 Dzwonnica	z	XVIII	w.
229	 Uroczystość	koronacji	wizerunku	Matki	Bożej	Lewiczyńskiej.	Z	lewej	strony:	kardynał	Karol	Wojtyła,	za	nim	 

prymas	Stefan	Wyszyński
230	 Ks.	prymas	Stefan	Wyszyński	w	sanktuarium	przed	ołtarzem	głównym	

227 228

229 230
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mi żołnierze księcia mazowieckiego w podzię-
ce za odniesione zwycięstwo. 

Z dokumentu wystawionego w lipcu 1684 r. 
przez biskupa poznańskiego Stefana Wierz-
bowskiego, założyciela miasta Nowego Jeru-
zalem (obecnie Góra Kalwaria) koło Czerska, 
wynika, że obraz Matki Bożej malowany na 
desce znajdował się w Lewiczynie od 1604 r. 
Umieszczono go jednak w bocznym ołtarzu. 
Do ołtarza głównego przeniesiono go dopiero 
po potopie szwedzkim. Uczynił to z polecenia 
bp. Wierzbowskiego ks. Andrzej Gołkowski, 
oddelegowany w październiku 1665 r. z Góry 
Kalwarii do Lewiczyna na urząd proboszcza. 

Ks. Gołkowski wyremontował i upiększył 
napustoszony kościół. Propagowanie kultu 
Matki Bożej rozpoczął od założenia bractw 
religijnych. W związku ze stworzeniem brac-
twa św. Izydora Oracza ks. Erazm Wąsowski 
namalował wspaniały obraz świętego, do dziś 
zdobiący lewiczyński kościół. Izydor z Madry-
tu jest pierwszym w dziejach Kościoła katolic-
kiego chłopem wyniesionym na ołtarze. Cięż-
ko pracując na roli, nie buntując się przeciw 
swemu ziemskiemu panu, doczekał się zba-
wienia wiecznego i aureoli świętego. 

W latach 1678 i 1679 w Lewiczynie zebrały 
się komisje złożone z uczonych teologów, któ-
re z polecenia biskupa poznańskiego badały 
prawdziwość cudów i łask dziejących się za 
sprawą wizerunku Matki Bożej. Wśród zezna-
jących o nadzwyczajnych zjawiskach znaczny 
procent stanowili członkowie bractw. W 1684 r. 
bp Wierzbowski wydał dekret uznający cu-
downość tutejszego wizerunku. 

Kult Matki Bożej Lewiczyńskiej na przełomie 
XVII i XVIII w. wykraczał poza granice Mazow-
sza. Do Lewiczyna pielgrzymowali przedstawi-
ciele wszystkich stanów, którzy zostawiali tu 
materialne wyrazy wiary – srebrne i złote wota. 
Spisana przez ks. Gołkowskiego, jego współpra-
cowników i następców księga cudów stanowi 
bezcenne źródło umożliwiające poznanie oby-
czajów i mentalności staropolskiego społeczeń-
stwa, a także ówczesnej medycyny. 

W XVIII w. Lewiczyn wciąż był ważnym 
punktem na mapie religijnej Mazowsza, choć 
dawały już o sobie znać symptomy kryzysu. 
Na początku XIX w. znaczną część wotów spie-

niężono na remont kościoła. Z niedostatkiem 
dobroczyńców dzielnie poradził sobie ks. pro-
boszcz Jan Panufnik, kanonik kolegiaty pułtu-
skiej: kościół z grożącego upadku podźwignął, 
plebanię i zabudowania gospodarskie swym 
kosztem wystawił. Ks. Wojciech Dyonizy 
Bryndza na początku XX w. podjął starania  
o koronację wizerunku rzymskimi korona-
mi. Ziściło się to dopiero za urzędowania  
ks. Jana Makowskiego (zm. 2013). Aktu koro-
nacji 10 sierpnia 1975 r. dokonali prymas Ste-
fan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła. 

Na cmentarzu przykościelnym czas odmie-
rza zegar słoneczny z 1826 r. – dar Ludwika 
Spinera. Z poł. XVIII stulecia pochodzi na-
grobek serca Jakuba z Błędowa Błędowskiego, 
oboźnego polnego koronnego, generała majora 
wojsk saskich, starosty zbuczyńskiego, a zara-
zem fundatora ołtarza głównego. Owo serce, jak 
mówi inskrypcja, było wytworną zaszczycone 
wiarą, mężne i odważne w gromieniu nieprzy-
jaciół, świadczcie Saskie i Czeskie państwa, 
gdzie wiekopomną swych heroicznych akcyi, 
z hazardem krwi własnej, poświęconej na 
usługi swego monarchy Augusta III K.P. sobie 
wysłużyło sławę. Obok wystawiony w 1830 r. 
przez Antoniego Bedlińskiego nagrobek  
w kształcie kolumny Albańczyka Antoniego 
Łukasza Crutty (zm. 1814) oraz jego córki Elizy 
z Cruttów Bedlińskiej (zm. 1799) i zięcia Woj-
ciecha Piotra Bedlińskiego (zm. 1822), dziedzi-
ca Lewiczyna, Skurowa, Cychrów, Wiatrowca, 
radcy województwa mazowieckiego, b. generała 
adiutanta komisji wojskowej koronnej. Mar-
murowy nagrobek kryje prochy Teodora Józefa 
Dobieckiego (zm. 1855), dziedzica Oczesał. 

Na placu przed kościołem zwraca uwagę 
dużych rozmiarów pomnik Jana Pawła II oraz 
ogród pamięci, w którym oddano hołd m.in.: 
prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i ofia-
rom tragedii smoleńskiej, leśnikom, straża-
kom, a także kapitanowi Franciszkowi Wojcie-
chowskiemu (1902–1940), rodem z Lewiczyna, 
zamordowanemu przez NKWD w Charkowie. 

Kilkaset metrów na południe od kościoła, na 
wzniesieniu, znajduje się cmentarz parafialny. 
Z lat 40. XIX w. pochodzi najstarszy nagrobek, 
piaskowcowy, neogotycki, kryjący szczątki Be-
dlińskich: Józefy, Amelii i Walentego. Trwają 
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jeszcze mogiły: Józefa (zm. 1862) i Zdzisława 
(1846–1847) Chmielewskich, Józefa Kamiń-
skiego (zm. 1872), Ksawerego Łukaszewicza 
(zm. 1885) i Jana Nepomucena Nawrockiego. 
Stosunkowo niedawno rozebrano duży grobo-
wiec rodziny Panufników (ks. Jana i zapewne 
jego rodziców: Jakuba i Marianny) oraz grób 
ks. Ignacego Kisielewskiego (zm. 1882). Na-
zwiska Panufników oraz ks. Kisielewskiego 
upamiętniono na nowym grobowcu kapłań-
skim. Ks. Panufnik, tak zasłużony dla parafii, 
zmarł nagle (po krótkiej, ale ciężkiej słabości)  
17 kwietnia 1854 r. Ks. Kisielewski, rodem  
z Rawy, wikariusz w Wiskitkach, regens alum-
natu św. Leonarda w Łowiczu i podkustosz tam-
tejszej kolegiaty, parafię Lewiczyn objął w 1867 r. 
Dał się poznać jako znakomity kaznodzieja, 
człowiek wykształcony, sympatyczny, towarzyski  
i gościnny, toteż jego pogrzeb – odprawiony  
24 października 1882 r. w Lewiczynie – był du-
żym wydarzeniem. Ciało ks. Kisielewskiego – jak 
napisał jego przyjaciel – spoczęło w grobie obok 
zwłok matki i ciotki, które resztę dni swego życia 
u niego spędziły i ostatnią posługę chrześcijań-
ską na tym świecie od niego otrzymały. 

Największym obiektem na cmentarzu para-
fialnym jest XIX-wieczna kaplica cmentarna 
– klasycystyczna, murowana z cegły. We fron-
towej ścianie wmurowano tablice epitafijne ku 
czci: Feliksa Bedlińskiego (zm. 1870), Wikto-
rii z Michalskich Ruszczyńskiej (1831–1911), 
Stanisławy z Wyleżyńskich Gurbskiej (zm. 

1962). Tablica z herbem Kolumna dopełnia 
historię rodziny Czosnowskich, zasygnalizo-
waną w związku z opowieścią o belskich ka-
takumbach. Otóż w kaplicy spoczywa druga 
żona Walentego Czosnowskiego, Honorata Jó-
zefa z Kulińskich, dziedziczka Jaroch. Zmar-
ła 29 stycznia 1856 r. Podobnie jak w Belsku, 
również w Lewiczynie na tablicy nie mogło za-
braknąć wiersza:

Przechodniu, westchnij do Boga.
Taż sama droga Cię czeka,
Taki jest koniec doczesności człowieka.
Przywiązany syn tę pamiątkę położył.
Owym synem był Władysław Leon Czo-

snowski, urodzony w Starej Wsi, postać wy-
jątkowa. Ukończywszy szkołę szczebla gim-
nazjalnego w Warszawie, osiadł w majątku 
Jarochy. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, 
zaciągnął się do oddziału Mariana Langiewi-
cza. Dostał się do rosyjskiej niewoli. Podobno 
od zsyłki na Sybir wykupił go przyrodni brat, 
Józef. Wobec skonfiskowania przez zaborcę 
majątku Jarochy, Władysław Leon zamiesz-
kał w Warszawie. Z czasem został jednym  
z największych przedsiębiorców budowla-
nych. Zmarł 25 października 1916 r. Na jego 
grobie na Powązkach podano właściwą datę 
urodzin: 27 czerwca 1841 r., ale jako miejsce 
przyjścia na świat wskazano błędnie Jarochy. 
Razem z Władysławem Leonem leży m.in. 
jego przyrodni brat, Józef (zm. 1876), który 
uratował go od katorgi.

231	 Zegar	słoneczny	na	cmentarzu	przykościelnym
232	 Kaplica	na	cmentarzu	parafialnym	
233	 „Wędrujący”	nagrobek	Józefa	Kamińskiego,	obecnie	oparty	o	kaplicę

231 232 233
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Około 12 km na południowy zachód od 
Grójca, niedaleko drogi Belsk Duży–

Rawa Mazowiecka, przed wiekami rósł lipowy 
zagajnik, od którego nazwę wzięła wieś Lipie. 
Jest to gniazdo rodziny Lipskich h. Rogala.

Jan Lipski miał już dość przedzierania się przez 
wiosenne roztopy i wylewającą Mogielankę do 
Błędowa na nabożeństwa. Poprosił w 1598 r. 
biskupa poznańskiego o erygowanie w Lipiu 
parafii, a w następnym roku zbudował kościół  
o trzech ołtarzach. Sprowadził franciszkanów, 
ale ci – uważając zagubioną w mazowieckich 
ostępach wioskę za zbyt szczupłe uposażenie – 
opuścili Lipie. Nie chcieli objąć parafii kamedu-
li, nie chciał ksiądz świecki, aż ok. 1605 r. zrobili 
to karmelici trzewiczkowi z Krakowa. Po śmier-
ci fundatora z roszczeniami do ziemi wystąpił 
jego brat, Krzysztof Lipski. Karmelici oddali mu 

połowę wsi, którą on zapisał brygidkom z Lubli-
na. Brygidki pojawiły się w Lipiu ok. 1615 r., ale  
w latach 20. XVII w. przeniosły się – samowolnie 
– do Warszawy. 

Historycy sztuki uważają, że budowę mu-
rowanego kościoła pw. Świętej Trójcy rozpo-
częto w 1. ćw. XVII w., a ukończono po 1655 r. 
Wówczas postawiono korpus nawowy, zakry-
stię, skarbiec i kruchty po bokach prezbite-
rium oraz murowany piętrowy klasztor. Na 
początku lat 70. XVII w. podróżnik Ulryk Wer-
dum zauważył: Lipie jest to wieś z klasztorem 
karmelitów i kościołem, w którym po lewej 
ręce zapisaną jest fundacya pod portretem 
fundatora w tych słowach: Johannes Lipski 
(z) Lipia: Fundator Ojców Karmelitów. Pro-
wadzone przez karmelitów trzewiczkowych 
inwestycje wspierał pobożny husarz Zygmunt 

Lipie (gmina Błędów)

234	 Kościół	parafialny	pw.	Świętej	Trójcy	 
w	Lipiu

235	Wnętrze	kościoła
236	 Nagrobki	Suskich	i	Ginetta	na	cmentarzu	

przykościelnym

234

236

235
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Zbierzchowski. Zakonnicy opiekowali się para-
fią do 1864 r. Jako ostatni funkcje przeora i pro-
boszcza pełnił o. Augustyn Jajko. Kościół wraz 
z parafią objęli księża diecezjalni, a budynek 
klasztorny przeznaczono na urząd gminy, szko-
łę, plebanię, mieszkania kościelnego, organisty 
i nauczyciela. Do tutejszej szkoły na początku 
lat 70. XIX w. uczęszczał Tomasz Nocznicki, 
wówczas mieszkaniec Daszewic. Wspominał, 
że nauczyciel, odmawiając z uczniami po raz 
pierwszy po rosyjsku modlitwę Otcze nasz, roz-
płakał się. 

W lipcu 1915 r. Rosjanie przygotowali pozycje 
obronne we wsi Cesinów. W obawie, aby wieża 
kościelna w Lipiu nie stała się punktem obser-
wacyjnym, wysadzili świątynię. Wtedy też spa-
liła się cała wieś, uważana za dużą i zasobną.  
W latach 1917–1918 odbudowano kościół pod 
kierunkiem architekta Konstantego Jakimowi-
cza oraz rozebrano ruiny budynku klasztornego. 
W dniu 23 lipca 1923 r. kościół zapalił się od 
pioruna. Znów wymagał żmudnego restaurowa-
nia. Znajdująca się wewnątrz tablica jest podzię-
kowaniem dla ks. prałata Kazimierza Lipiaka 
(1948–2011) za długoletnią posługę, odnowienie 
świątyni, zbudowanie dzwonnicy i plebanii.

Na cmentarzu przykościelnym zachowały 
się dwa nagrobki neorenesansowe z piaskow-
ca. Starszy kryje szczątki Wiktora Suskiego 
(zm. 1852) i jego żony Anny z Tąkielów (zm. 
1856), dziedziców Lipia Klasztornego i Go-

lian. Wystawiony został w 1862 r. staraniem 
synów: Filipa i Piotra Suskich. Z inskrypcji 
dowiadujemy się, że obaj widzieli w swojej 
rodzicielce mickiewiczowską Matkę Polkę  
i że rodzice zostali pochowani razem z babcią, 
Heleną Rozalią z Żółtowskich Suską, żoną 
Franciszka Suskiego, matką Wiktora Suskiego.  
Z kolei Ludwika Salomea z Suskich na na-
grobku swego męża, Aleksandra Ginetta (zm. 
1870), dziedzica dóbr Machnatka, napisała: 

Twe życie przeszło jak strzała.
Z mym zgonem zniknie wspomnienie, 
Lecz choć na pozór samam została, 
Okalają mnie twe cienie. 
Z modlitwą w ustach pełną ufności
Wznoszę wzrok do Ciebie Panie.
Udziel mym braciom wspólnej miłości,
A słowo Twoje się stanie.
Grób autorki wiersza znajduje się na cmen-

tarzu parafialnym. Ludwika Salomea z Suskich 
Ginett zmarła w 1906 r. Obok niej spoczywają 
rodziny ziemiańskie: Domańscy, Fiedorowi-
czowie, Higersbergerowie, Pszczółkowscy, Wil-
końscy. Ciekawie brzmi inskrypcja na grobie 
29-letniego Stanisława Dałło Fiedorowicza, 
dziedzica Lipia: Zacny Syn, Prawy Obywatel 
kraju dla dobra przyszłych pokoleń cały swój 
majątek oddał. Tak napisała o synu matka. 
On sam w swoim testamencie zaznaczył: Wolą 
moją ostatnią jest, aby majątek mój Lipie, po 
śmierci mej użytkowała dożywotnio w całości 
matka moja, Maria z Siejanowskich Fiedorowi-
czowa. Po śmierci matki mojej, majątek Lipie 
przeznaczam i zapisuję w całości prawowite-
mu Narodowemu Rządowi Polskiemu z proś-
bą o użytkowanie go w celu oświaty ludowej, 
w szczególności: wykształcenia rolniczego dla 
ludu. Młody testator zmarł 14 grudnia 1919 r., 
a matka jego w 1920 r., niedługo po wyryciu na 
grobie syna inskrypcji. W międzywojniu testa-
tor został patronem szkoły w Lipiu. W latach 
60. patronem ustanowiono Tomasza Nocz-
nickiego. Od 1999 r. szkole znów patronuje 
Fiedorowicz. Tak się paradoksalnie składa, że 
właśnie Nocznicki, mieszkaniec Lipia w latach 
1908–1930, jako poseł i publicysta aktywnie 
zabiegał o realizację testamentu szlachetnego 
dziedzica. Obaj śpią snem wiecznym na tym 
samym cmentarzu. 

237	 Tablica	w	miejscu,	gdzie	stał	dom	Tomasza	 

Nocznickiego,	odsłonięta	4	listopada	2006	r. 

237
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Dwanaście kilometrów na południowy za-
chód od Grójca, przy drodze wojewódz-

kiej nr 728 z Grójca w kierunku Mogielnicy, 
leży wioska Łęczeszyce. Pierwotnie szczyciła 
się warownią, o której wspomina Jan Długosz. 
Zespół pauliński z jednonawowym kościołem 
i klasztorem kiedyś tonął w zbożach, a dziś 
jest otoczony sadami. 

Pod koniec XIV w. Jan Głowacz z Leżenic, 
starosta łęczycki, ufundował tu kościół, a ks. 
Dobrogost Nowodworski, biskup poznański, 
erygował parafię. W 1441 r. wieś Łęczeszyce 
wraz z kościołem i prawem patronatu od Abra-
hama Zbąskiego z rodu Nałęczów Nowodwor-
skich-Leżeńskich nabył Sławiec z Boglewic  
h. Jelita, kasztelan czerski. 

Właściwie rozwijała się kariera syna Sław-
ca, Jakuba Boglewskiego, podkomorzego za-

kroczymskiego, chorążego czerskiego, kasz-
telana ciechanowskiego. Ożenił się z Dorotą, 
córką Jana Rogali z Węgrzynowa, wojewody 
mazowieckiego. Kłopot w tym, że małżonka 
wraz ze swoim kochankiem ks. Janem Pie-
niążkiem, archidiakonem gnieźnieńskim  
i dziekanem łęczyckim, z pomocą sług,  
w dniu 6 stycznia 1466 r., w święto Trzech 
Króli, zamordowała go, gdy spał w łęczesz-
yckim dworze. Całą sprawę opisał w Roczni-
kach Jan Długosz. 

Na początku XVII w. drewniany kościół pw. 
św. Stanisława znajdował się dobrym stanie, 
miał trzy ołtarze. Bezdzietny Mikołaj Boglew-
ski, sędzia ziemski czerski, za zgodą małżonki 
Otylii z Żabickich, w 1639 r. zapisał połowę 
swoich dóbr, tj. część wsi Łęczeszyce z przy- 
ległościami, paulinom częstochowskim.

Łęczeszyce (gmina Belsk Duży)

238	 Kościół	parafialny	pw.	św.	Jana	Chrzciciela	 
w	Łęczeszycach

239	Wnętrze	kościoła

240	 Zabytkowe	drzwi	w	zespole	paulińskim 
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Z fundacji Boglewskich ok. 1640 r. wznie-
siono od fundamentów kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela, zaś klasztor zbudowano po 1654 r., 
czyli po wystawieniu przez biskupa poznań-
skiego Kazimierza Floriana Czartoryskiego 
oficjalnego dokumentu erekcyjnego. W 1680 r. 
pielgrzymowi litewskiemu Stanisławowi Sa-
muelowi Szemiotowi kościół pauliński wydał 
się dość porządny, podobnie zresztą jak ołtarze 
wykonane snycerską dobrą robotą. Docenił też 
piękny obraz Najświętszej Panny. Drewniane 
budynki strawił pożar w 1700 r. Ze względu na 
brak możnych dobroczyńców odbudowa prze-
ciągała się w czasie. Inwestycja ruszyła dzięki 
konsekwencji ks. Konstantego Moszyńskiego 
(1670–1738), przeora i prowincjała jasnogór-
skiego, biskupa inflanckiego. Projekt zespołu 
przypisuje się dwóm architektom pochodze-
nia włoskiego: Giovanniemu Spazzio (zm. 
1726) i Antoniemu Solariemu (1700–1763). 

Najpierw stanął piętrowy klasztor,  
a ok. 1764 r. ukończono budowę kościoła.  
W świątyni zachowała się iluzjonistycz-
na polichromia wykonana w 1765 r. przez 
o. Marcelego Antoniego Dobrzeniewskiego 
(1731–1784) przy udziale o. Antoniego Bar-
toszewicza. W ołtarzu głównym znajduje się 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (kopia  
z XVII w.) w sukience z blachy srebrnej  
(z XVIII w.). Paulini nie tylko kreowali kult ma-
ryjny, ale także znacząco przyczynili się do go-
spodarczego i kulturalnego ożywienia okolicy. 
Byli wśród nich ludzie nauki i artyści rozlicz-
nych talentów, oprócz malarzy także muzycy 
i śpiewacy. W poł. XVIII w. funkcję subprze-
ora pełnił o. Olaf Józef Gottwald (1708–1782) 
rodem z Opola, pisarz ascetyczny. Przez pięć 
lat z jego chorobą nie mogli uporać się leka-
rze. Wybrał się więc piechotą do Lewiczyna. 
Wróciwszy do konwentu łęczeszyckiego, zaraz 
ozdrowiał i opisał ów cud w liście do lewiczyń-
skiego proboszcza.

Tymczasem przez wiele lat o zwrot poszcze-
gólnych cząstek ziemi dopominali się spadko-
biercy Boglewskich. W 2. poł. XVIII w. paulini 

wypuścili w dzierżawę Łęczeszyce wraz z przy-
ległościami sąsiadowi z Małej Wsi, Bazylemu 
Walickiemu, wojewodzie rawskiemu. W pre-
zbiterium kościoła w 1794 r. pochowana zosta-
ła Hilaria z Cieszkowskich de Riviere Załuska – 
kasztelanka liwska, starościna grójecka, dama 
Orderu Gwiaździstego, była kanoniczka.

W 1819 r. nastąpiła kasata konwentu, a Łę-
czeszyce stały się filią parafii Belsk. W XIX w. 
przeprowadzano remonty, wszakże stan ko-
ścioła i klasztoru pozostawiał wiele do życze-
nia. Łęczeszyce zawsze były jedną z najmniej-
szych parafii w Grójeckiem, a zanim krajobraz 
zapełniły sady – jedną z najbiedniejszych. 
Dostrzegali to pielgrzymi zatrzymujący się tu  
w drodze do Częstochowy. Władysław Rey-
mont w 1894 r. ze znawstwem przypisał łę-
czeszyckiemu kościołowi włoską fasadę, na-
zywając go kościołem oraczy. Otwory okienne 
– pisał o klasztorze – niby orbity oczu puste  
i porozrywane, wieją smutkiem i ciszą. Po ko-
rytarzach kury krzekoczą i banda piskląt tarza 
się z piskiem w piasku.

Podczas działań wojennych w 1915 r. zespół 
klasztorny uległ uszkodzeniu. Po II wojnie 
światowej w klasztorze mieściła się plebania  
i sklep spółdzielczy. W 1967 r. zakon paulinów 
odzyskał kościół i klasztor. 

Duchowym spadkobiercą tradycji oświato-
wych, sięgających przynajmniej parafialnej 
szkółki z początku XVII w., jest Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta. 

Cmentarz parafialny założono dopiero  
w 1870 r. i ogrodzono kamiennym murem  
w 1940 r. Najstarszy jest nagrobek ks. pro-
boszcza Mateusza Fagońskiego (zm. 1878). 
Złożono tu ciała osób zasłużonych dla lokal-
nej społeczności, wywodzących się, jakby po-
wiedział Reymont, spośród oraczy. Pochowani 
są tu działacze ruchu ludowego: Adolf Korczak 
(1892–1962), zaraniarz, członek PSL „Wyzwo-
lenie” i Stronnictwa Ludowego, wiciarz; syn 
tegoż – Marian Korczak (1930–1994), poseł  
z listy PSL na Sejm II kadencji; Ludwik Skowron 
(1917–1992), żołnierz Batalionów Chłopskich. 
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Na zachód od Nowego Miasta nad Pili-
cą, po obu stronach szosy prowadzącej 

do Tomaszowa Mazowieckiego, wśród łęgów 
(łąk), na zboczu skarpy, tuż nad Pilicą, w wą-
wozie, ukryła się wieś Łęgonice. O urokach lo-
kalizacji mieli się przekonać już święci Cyryl  
i Metody (założyli ponoć pierwszy kościół) 
oraz św. Wojciech (zatrzymał się jakoby w dro-
dze do Prus). 

Łęgonice, określane też jako Duże, leżą na 
lewym brzegu Pilicy, naprzeciw wsi usytuowa-
nej po drugiej stronie Pilicy, zwanej Łęgonica-
mi Małymi (obecnie w powiecie przysuskim). 
Legenda mówi, że obie wioski połączone są 
tunelem biegnącym pod rzeką. W każdym ra-
zie obie stanowiły niemal do końca XVIII w. 
własność kapituły gnieźnieńskiej. 

Pamiątką po rządach kapituły gnieźnień-
skiej jest drewniany kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela z XVIII w. Część wyposażenia ma 
jakoby posiadać proweniencję związaną z bi-
twą pod Wiedniem z 1683 r. Twierdzi się, że 
haftowane srebrną nicią ornaty i kościelny 

baldachim wykonano z chorągwi tureckich,  
a dwa dzwony, dźwięczące w drewnianej 
dzwonnicy, odlano ze spiżu ze zdobycznych 
dział. Dużymi wydarzeniami w życiu parafii 
Łęgonice są odpusty: 24 czerwca – św. Jana 
Chrzciciela, 16 sierpnia – św. Rocha, 25 listo-
pada – bł. Franciszki Siedliskiej. 

Podobno pod koniec XVIII w. Łęgonice dzier-
żawił generał powstania kościuszkowskiego, 
Antoni Madaliński, zmarły 19 lipca 1804 r. 
w Borowem (powiat grójecki, gm. Mogielni-
ca), a pochowany w podziemiach kościoła  
pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Przybysze-
wie (b. powiat grójecki, obecnie białobrzeski). 
Na przełomie XVIII i XIX w. dobra Łęgonice 
należały do Pawła Bontaniego, a po nim do Jó-
zefa Korytkowskiego. Od 1820 r. gospodarował 
tu Franciszek Łabuński, syn Jana, starosty no-
wogrodzkiego i Doroty z Zawadzkich, szambe-
lan królewski, kawaler maltański. Właśnie on  
24 listopada 1808 r. ożenił się z Anną Koryt-
kowską, córką Jana – generała Wojsk Polskich, 
kawalera Orderu Świętego Stanisława, dzie-

Łęgonice (gmina Nowe Miasto nad Pilicą)

241	 Kościół	parafialny	pw.	św.	Jana	Chrzciciela	w	Łęgonicach	
242	 Dwór	zbudowany	dla	Franciszka	Łabuńskiego
243	 Antoni	Józef	Madaliński	

241 242
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dzica Drwalewa k. Grójca. Udział Franciszka 
w powstaniu listopadowym spowodował, że  
w 1831 r. dobra objęto czasowym sekwestrem, 
ale po jakimś czasie znów wróciły do Łabuń-
skich. Następnie znajdowały się w posiada-
niu: Wylazłowskich, Brylskich, Kobylińskich  
i Zdziarskich. Listę właścicieli Łęgonic dopełnia 
Stanisław Kazimierz Zdziarski (1895–1975), 
inżynier rolnik, żołnierz 1920 r., aktywny dzia-
łacz skautingu oraz Związku Rolników i Leśni-
ków z Wyższym Wykształceniem, zwolennik 
Narodowej Demokracji, członek Armii Krajo-
wej. Do naszych czasów zachował się łęgonicki 
dwór, klasycystyczny, murowany, zbudowany 
zapewne tuż przed powstaniem listopadowym 
dla Franciszka Łabuńskiego. Uwagę zwraca por-
tyk o czterech kolumnach, dźwigający trójkąt-
ny spłaszczony fronton. 

Jeszcze w latach 50. XX w. Łęgonice uważa-
no za ważny ośrodek kultury ludowej, prze-
jawiającej się w tkactwie, strojach i wycinan-
kach rawskich. 

Górka Zgody 

Na terenie wsi Łęgonice góruje nad okolicą 
wzniesienie, pierwotnie zwane Jaworzynką,  
a po 1666 r. Górką Zgody. Skąd zmiana na-
zwy? Otóż po bitwie pod Mątwami król Jan 
Kazimierz stanął obozem pod Łęgonicami. 
Tutaj 31 lipca 1666 r. zawarto porozumienie 
kończące rokosz Lubomirskiego, nazwany 

przez Jana Paska, zapewne parafianina łęgo-
nickiego, krwawą gonitwą po Polszcze. 

Na pamiątkę tego faktu na wzgórzu ufun-
dowano kaplicę pw. św. Rocha, filię parafii 
Łęgonice. Obecna świątynia – murowana,  
z cegły, jednonawowa, z absydą i czterema ma-
łymi kaplicami bocznymi – ma proweniencję 
XX-wieczną. Wyremontowana została i odno-
wiona na przełomie XX i XXI w., staraniem  
ks. Marka Wojciechowskiego. 

Za kościołem na stoku stoi domek z czer-
wonym dachem, zwany pustelnią. W tymi 
miejscu wiele lat żywot pustelnika wiódł Igna-
cy Piotrowski (1894–1970), syn Aleksandra  
i Weroniki, pochodzący spod Białej Podlaskiej. 
Zaopatrzony w różaniec oraz modlitewnik na-
wiedzał odpusty. Latem mieszkał w pieczarze 
koło kościoła, zimą zaś u ludzi w stodole. Lu-
bił też spać w trumnach, bo pięknie pachniały 
drzewem. Pobożnego Ignacego pochowano na 
cmentarzu wojskowym z I wojny światowej, 
usytuowanym na szczycie wzniesienia. Zre-
konstruowaną pustelnię w 2005 r. poświęcił 
bp Józef Zawitkowski. 

Górka Zgody, zwana też Górką Przeproś- 
ną lub Górą Rocha, od dawna jest miejscem 
pielgrzymkowym. To tu w 1737 r. cudowne-
go uzdrowienia doznał proboszcz łęgonicki,  
ks. Nieporski. W XVIII w. wierni z Mogielnicy 
modlili się tu o odwrócenie moru. Dużą fre-
kwencją wiernych cieszy się odpust św. Rocha. 
To także idealne miejsce na dożynki gminne.

244	 Kościół	pw.	św.	Rocha	na	Górce	Zgody	
245	 Figura	św.	Rocha,	ofiarowana	w	1930	r.	przez	Józefę	Myszkowską	z	majątku	Żdżary		
246	Widok	z	Górki	Zgody		

244 245 246
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Około 7 km na południowy zachód od Grój-
ca, przy trasie do Białej Rawskiej, usado-

wiła się miejscowość posiadająca najpiękniej-
szy w Grójeckiem zespół pałacowo-parkowy. 
Można go zobaczyć w przedwojennej komedii 
Ada to nie wypada, ale lepiej do Małej Wsi po 
prostu przyjechać, tak jak to niegdyś zrobił 
ostatni król Polski. 

W 2. poł. XVIII w. właścicielem Małej Wsi zo-
stał Bazyli Walicki, wojewoda rawski, przedsta-

wiciel rodziny pieczętującej się herbem Łada, 
a wywodzącej się z Walisk w ziemi czerskiej, 
stronnik i przyjaciel Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, kawaler Orderów Orła Białego i Świę-
tego Stanisława, zasłużony w uporządkowaniu 
spraw prawnych i urbanistycznych Warszawy. 
Bazyli Walicki ożenił się Różą Nieborską, kasz-
telanką płocką. Małżonkowie za główną sie-
dzibę obrali Małą Wieś. Początkowo mieszkali  
w rozłożystym drewnianym dworze z alkierza-

Mała Wieś (gmina Belsk Duży)

247	 Pałac	w	Małej	Wsi
248	 Fragment	dekoracji	w	Sali	Pompejańskiej	na	piętrze		
249	 Posąg	Diogenesa	w	westybulu
250	 Klatka	schodowa	
251	 Rzeźba	w	parku	
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mi, połączonym z rozbudowanymi oficynami 
dziedzińcowymi za pomocą ćwierćkolistych 
galerii. Stąd wraz z dziećmi jeździli na msze 
do kościoła w Lewiczynie. Wreszcie uznali, że 
pora podkreślić pozycję społeczno-polityczną 
rodziny fundacją kościelną i nowym domem. 
Architekt Hilary Szpilowski zaprojektował dla 
nich najpierw kościół w Belsku, następnie re-
zydencję w Małej Wsi. Klasycystyczny pałac 
zbudowano w latach 1783–1786. Bazyli i Róża 
wprowadzili się w czerwcu 1786 r.

Rok później, o czym przypomina głaz znaj-
dujący się w parku, w drodze powrotnej z Ka-
niowa odwiedził Małą Wieś król. W czwartko-
we popołudnie 19 lipca 1787 r. padał deszcz. 
Bazyli Walicki wraz ze Stanisławem Gadom-
skim (1718–1797), podkomorzym socha-
czewskim, byłym opozycjonistą, a wtedy już 
regalistą, oczekiwał na króla w Łęczeszycach. 
Stąd, przy dawaniu z dział rzęsistego ognia, 
poprowadził gościa do Małej Wsi. Oficjalne 
powitanie odbyło się na dziedzińcu pałaco-
wym. Obywatela i ojca ojczyzny witał Walicki 

wraz z urzędnikami województwa rawskiego 
i znamienitymi gośćmi: Józefem Gabrielem 
Stempkowskim, wojewodą kijowskim, księ-
ciem Adamem Ponińskim, podskarbim wiel-
kim koronnym, Janem Ośniałowskim, pisa-
rzem wojskowym koronnym. Król udał się do 
sali na piętrze, gdzie wraz z córkami nisko po-
kłoniła mu się wojewodzina rawska. Po obie-
dzie odprawionym przy kilku stołach wznie-
siono toast za zdrowie monarchy. Ten ostat-
ni kazał sobie podać podarowany mu przez 
gospodarza puchar króla Zygmunta Starego 
– i spełnił za pomyślność obywatelów Wdztwa 
Rawskiego. Zaraz potem wysłuchał mowy wy-
głoszonej przez Jana Rzeszotarskiego, sędziego 
ziemskiego rawskiego, zięcia Walickiego. Tro-
chę po godzinie 21.00 władca udał się na spo-
czynek, a cała kompania na równie ochoczą  
i wspaniałą jak obiad kolacją. 

Następnego dnia król poinformował, że jesz-
cze i piątek spędzi w Małej Wsi. Najpierw ra-
czył konferować Order Orła Białego Adamowi 
Lasockiemu, kasztelanowi sochaczewskiemu, 

252	 Kaplica-pomnik	ku	wiecznej	pamięci	Aleksandra	Walickiego,	wystawiona	w	1845	r.	Wykonawca:	Jan	Menzel	

252
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a Order Świętego Stanisława Kazimierzowi 
Walickiemu, staroście sochaczewskiemu, 
synowi gospodarza. Po przyjęciu kolejnych 
pokłonów, korzystając z poprawy pogody, mo-
narcha mógł się zrelaksować. Najpierw spacer 
w ogrodzie przypałacowym, gdzie przypadła 
mu do gustu dzika promenada i domek wiej-
ski – wszystko z gustem, wygodą i symetryą. 
Zapewne wtedy usiadł na kamieniu, który  
z tego powodu stał się historyczny. Po obie-
dzie Walicki zabrał króla na wycieczkę kra-
joznawczą. Najpierw oglądali kościół w Bel-
sku, skąd obaj udali się na spacer do bliskiego 
lasu Modrzewiowego, i na pola okoliczne. 
O zmroku w ogrodzie przypałacowym urzą-
dzono iluminację. Głównym elementem bo-
gatej kompozycji był kolos 30 łokci wysoki. 
Wszystkie te wymienione figury, kolumny, 
piedestały, girlandy i festony – zachwycał się 
ks. Adam Naruszewicz – będąc rzęsisto lam-
pami oliwnemi oświecone, dziwnie piękny  
i wspaniały widok sprawowały, a przez całą 
noc gorejąc przy odgłosie muzyki i bawieniu 
się kompanii, aż do dnia samego, nie mogły 
oczu patrzącego ludu nasycić. Król odjechał  
z Małej Wsi w sobotę.

Od 1787 r. nieco się w Małej Wsi zmieniło. 
Nie zachowały się podziwiane przez króla bu-
dowle parkowe, inaczej wygląda sam park.  
W 1845 r. stanął w nim pomnik-kaplica, będący 
wyrazem bólu po śmierci Aleksandra Walickie-
go i Stanisława Rzewuskiego. W domu zbudo-
wanym przez Bazylego Walickiego mieszkali: 
Rzewuscy, Zamoyscy, Lubomirscy, Morawscy; 
podczas obu wojen światowych kwaterowali 
sztabowcy różnych armii. W 1945 r. pałac za-
adaptowano na potrzeby Muzeum Powiatowe-
go. W latach 1945–1946 w jednym z pawilonów 
bocznych mieściło się Koedukacyjne Gimna-
zjum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszi-
ca. Przez wiele lat pałac stanowił Dom Wypo-
czynkowy Urzędu Rady Ministrów, w związku  
z czym na terenie ogrodu kwaterowego wybudo-
wano pawilon oraz basen kąpielowy. Pod koniec 
2008 r. pałac zwrócono rodzinie Morawskich.  
W 2013 r. kupił go Leszek Barański, właściciel 
firmy AGROSIMEX z siedzibą w Golianach. 

Dom w Małej Wsi zachował do dziś ory-
ginalny wystrój wnętrz, który powstawał na 
przełomie XVIII i XIX w. Czy wciąż jest piękny, 
wygodny i wspaniały? W każdym razie obecny 
właściciel z zapałem przystąpił do remontu. 

253	 Głaz	królewski	
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Michalczew leży na północy zachód od War-
ki, przy drodze powiatowej Warka–Chy-

nów oraz linii kolejowej Warszawa–Radom-Kra-
ków, nad rzeką Czarną. Wieś wyodrębniła się  
z dóbr Goś-niewice na początku XIX w. Nazwę 
zawdzięcza małopolskiej rodzinie szlacheckiej 
Michalczowskich vel Michalczewskich h. Prus I.

Szymon Michalczowski zrobił karierę woj-
skową: od porucznika do majora Gwardii Kon-
nej Koronnej. Posłował na sejm z województwa 
krakowskiego. Wziął udział w insurekcji ko-
ściuszkowskiej. Właśnie on nabył wieś Goś-
niewice z przyległościami. Zmarł 22 stycznia 
1832 r. Upamiętnia go tablica w kościele po-
franciszkańskim w Warce, mylnie podająca 
datę zgonu (25 stycznia 1832). Jego żoną była 
Tekla z Hornigów primo voto Matuszkiewicz. 
Syn Szymona i Tekli, Henryk Bonawentura, 
urodził się w 1809 r. w Gośniewicach. W 1821 r. 
wstąpił do Korpusu Kadetów w Kaliszu, po-
tem został podoficerem 3 Pułku Strzelców 
Konnych. Udział w powstaniu listopadowym 
zakończył się dla niego internowaniem w Pru-
sach. Wrócił jednak do Michalczewa. Podob-
no utracił majątek, a jeden z jego potomków 
zmarł w biedzie podczas I wojny światowej. 

Wieś należała do parafii Warka. W latach 
50. XX w. pojawił się tu młody duszpasterz, 
ks. Tadeusz Stokowski, rodem z Łowicza. Jako 
wikary parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce 
doprowadził do zbudowania świątyni i utwo-
rzenia parafii w Michalczewie. Ks. kanonik Jó-

zef Szeronos z Warki 3 marca 1957 r. poświęcił 
drewniany kościółek pw. św. Anny, a ks. pro-
boszcz Feliks Grodecki z Chynowa odprawił 
pierwszą mszę świętą. Prymas Stefan Wyszyń-
ski 14 października tego roku erygował parafię 
w Michalczewie pw. Świętej Rodziny. Wkrótce 
potem ks. Stokowski został oficjalnie pierw-
szym proboszczem. W latach 1979–1982 wraz 
z parafianami wybudował nowy kościół. Nie-
stety, został zamordowany 2 czerwca 1990 r. 
w niejasnych okolicznościach. Upamiętnia go 
przykościelna aleja, a jego imię nosi Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Watraszewie. 

Michalczew to jakby biblijna enklawa wśród 
sadów. Murowana świątynia ze współczesnym 
wystrojem i oryginalnym kształtem, na ze-
wnętrznych ścianach płaskorzeźby i pobożne 
teksty. Wokół wały na wzór częstochowskich, 
pomniki, figury świętych i aniołów, stacje Dro-
gi Krzyżowej i sceny z Pisma Świętego: bracia 
sprzedają Józefa Madianitom, św. Jan chrzci 
Jezusa, Ostatnia Wieczerza… Wszechobecna 
biel. Od 2001 r. na placu przed remizą stoi fi-
gura św. Floriana, ufundowana przez probosz-
cza Henryka Dyczkę (zm. 2010). 

Na cmentarzu parafialnym wznosi się kapli-
ca z napisem: Jam żywot i zmartwychwstanie. 
Symboliczna mogiła upamiętnia Piotra (1886–
1941) i Stanisława (1919 –1941) Cioków: Uro-
dzeni w Piekutach, członkowie ruchu oporu, 
zamordowani przez hitlerowców w obozie  
w Oświęcimiu. Ave Maria. 

Michalczew (gmina Warka)
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Jeśli z Mogielnicy drogą wojewódzką nr 728 
udamy się w kierunku Nowego Miasta, po 

kilku kilometrach dotrzemy do Brzostowca. 
Zobaczyć tu można murowaną kaplicę pw. 
Wniebowzięcia NMP i bł. Franciszki Siedli-
skiej, wzniesioną w latach 1995–1997, filię 
parafii Michałowice. Jeśli w Brzostowcu skrę-
cimy na południowy wschód, dotrzemy do 
Michałowic. Wieś położona jest na krawędzi 
skarpy nadpilickiej. Nazwa miejscowości 
wskazywałaby, że kiedyś mieszkali tu potom-
kowie lub poddani jakiegoś Michała. 

Pierwsza wzmianka o michałowickim ko-
ściele pw. Wszystkich Świętych pochodzi  
z XV w. Ponownej erekcji parafii w 1521 r. do-
konał ks. Jan Łaski, arcybiskup gnieźnieński. 
W XVII–XVIII w. największą rolę w dziejach 
Michałowic odegrała rodzina Świdzińskich  

h. Półkozic z pobliskiego Świdna. W 1622 r., 
za proboszcza ks. Jana z Zawad, w Michałowi-
cach stał drewniany kościółek, ufundowany 
przez Andrzeja Świdzińskiego. Ok. 1648 r. 
Katarzyna z Załuskich pochowała tu swojego 
męża, Wawrzyńca Świdzińskiego. W 1746 r., 
za ks. Jana Snarskiego, przybytek Boży znajdo-
wał się w opłakanym stanie.

Nową epokę rozpoczął Stanisław Antoni 
Świdziński (ok. 1684–1761), pułkownik wojsk 
koronnych, wojewoda rawski, starosta brac- 
ławski, lityński, radomski, kawaler Orderu 
Orła Białego, poseł na sejm z ziemi rawskiej. 
Na początku lat 50. XVIII w. z jego fundacji 
w Michałowicach wzniesiono murowany ko-
ściół. W 1761 r. konsekrował go ks. Józef An-
drzej Załuski, biskup kijowski. Pomimo burz 
dziejowych, dzięki zapobiegliwości probosz-

Michałowice (gmina Mogielnica)
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czów i parafian świątynia do dziś zachowała 
swój pierwotny charakter, urzekając pięknem 
bryły i kolorytem wnętrz. Szczególny podziw 
budzi iluzjonistyczna polichromia barokowa 
wykonana po 1752 r., odnawiana w 1880 r. 
przez malarza Edwarda Gąsieckiego, w 1920 r. 
i w ostatnim czasie. Autorstwo obrazu Wszyst-
kich Świętych, znajdującego się w ołtarzu 
głównym, przypisuje się Marcello Bacciarelle-
mu. Na ścianach liczne epitafia przypomina-
jące rodziny współtworzące dzieje parafii.

Na północny wschód od kościoła usytuowa-
ny jest cmentarz parafialny. Kaplica grobowa 
rodziny Bonieckich, właścicieli dóbr Tomczy-
ce, neoromańska z XX w., pełni funkcję kaplicy. 
Wokół pochowani są: Mateusz Rogojski (zm. 
1855) i Stanisław Rogojski (zm. 1863) – właś- 
ciciele Tomczyc, oraz Hieronim Gostomski 
(zm. 1862) – obywatel ziemski, właściciel Go-
stomi i Brzostowca. Nagrobek wystawiła stro-
skana żona wraz z dziećmi. Była to już druga 
małżonka Hieronima Gostomskiego, Józefa ze 
Słupeckich. Ona też spoczywa na tym cmenta-
rzu, zmarła bowiem w 1881 r. jako właścicielka 
dóbr Brzostowiec. Syn Hieronima i Józefy, Adolf, 
dziedzic Brzostowca, poślubił Jadwigę Kamoc-
ką, która przeniosła się do wieczności, jak czy-
tamy na nagrobku, 7 listopada 1876 r., w wieku  
27 lat. Córka Adolfa i Jadwigi Gostomskich, Zo-
fia, wyszła w 1896 r. za mąż za księcia Władysła-

wa Woronieckiego. Z tego związku przyszła na 
świat księżniczka Maria Korybut Wiśniowiecka, 
która zmarła 22 lutego 1942 r. w Wężowcu pod 
Mogielnicą. Nagrobek na cmentarzu micha-
łowickim wystawili stroskani rodzice, prosząc  
o modlitwę za jej duszę do Boga. 

Na nagrobku ks. Szymona Domańskiego 
(1821–1907) opłakujący go parafianie napi-
sali, że pełnił funkcję proboszcza Michałowic 
aż 54 lata! Ks. Szymon zwykł przystawać na 
dłużej nad grobem kryjącym szczątki jego ro-
dzeństwa: Franciszki i Andrzeja (1834–1882) 
– wikariusza w parafii Świętego Krzyża w War-
szawie. W 1901 r., w związku z jubileuszem 
50-lecia jego posługi w parafii, do Michałowic 
zjechało okoliczne duchowieństwo, a podczas 
uroczystego obiadu przemawiał Adam Boniec-
ki ze Świdna. Po kanarkach hodowanych przez 
ks. Szymona nie ma już śladu. Za to pozostał 
jego katechizm: Historya życia Jezusa Chry-
stusa, Zbawiciela świata, wydany w 1894 r. 

Epilog opowieści o parafii zawiera się  
w pamiątkowym kamieniu poświęconym  
2 października 2011 r. przez ks. kardynała Ka-
zimierza Nycza, metropolitę warszawskiego. 
Z okazji 250. rocznicy konsekracji świąty-
ni obelisk ufundowali parafianie, wdzięczni 
swojemu proboszczowi ks. Henrykowi Praż-
nowskiemu za przeprowadzoną renowację 
wnętrza kościoła. 
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Przy drodze z Grójca do Nowego Miasta,  
w dolinie rzeki Mogielanki, malowniczo 

rozpościera się Mogielnica. Tradycja sąsia-
duje tu z nowoczesnością. Z jednej strony po-
kryte patyną wieków drewniane domy wokół 
ratusza bliźniaczo podobnego do grójeckiego, 
z drugiej zaś Kompleks Sportowy im. Jana 
Pawła II przy Publicznej Szkole Podstawowej. 
W skład kompleksu wchodzi odkryty basen, 
a całość została wyróżniona nagrodą za „Naj-
lepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny 2012 r.”

Pierwotnie Mogielnica była wsią książęcą. 
W 1249 r. książę Siemowit I w zamian za wio-
skę Iłów w ziemi gostyńskiej przekazał cyster-
som sulejowskim osadę targową Mogielnica  

z kaplicą oraz dwie wsie: Dąbrowę i Otaląż. 
Cystersi zapewne już w XIII w. wznieśli ko-
ściół i prowadzili duszpasterstwo w parafii.  
W 1317 r. wystarali się o prawa miejskie. Jesz-
cze w 1865 r. w miejscowym magistracie pie-
czołowicie przechowywano 28 przywilejów 
książęcych i królewskich, które przyczyniły się 
do tego, że w XV–XVII w. Mogielnica stanowiła 
ważny ośrodek rzemieślniczy, kojarzony z wy-
robami tkackimi i pośledniejszymi gatunkami 
sukna. W okresie I Rzeczypospolitej należała 
do ziemi rawskiej w województwie rawskim.

W poł. XVII w. Mogielnica pogrążyła się  
w kryzysie. W latach 80. XVIII w. jej właścicie-
lem został Bazyli Walicki, wojewoda rawski. 

Mogielnica (siedziba gminy) 
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W dniu 19 lipca 1787 r. posiadłość Walickiego 
odwiedził król Stanisław August Poniatow-
ski. Najjaśniejszy Pan przyjmowany był przed 
wjazdem do miasta od cechów stojących  
z rozwinionemi chorągwiami, oraz kahału i po-
spólstwa przy dawaniu ognia z armat i ręcznej 
strzelby, a gdy się zbliżył do gościnnego domu, 
witali licznie zgromadzeni obywatele Wdztwa 
Rawskiego, od których miał poważną i uprzej-
mą mowę I Pan Leszczyński chorąży rawski. 
Podziękowawszy Najjaśn. Pan za attencyą  
i dawszy rękę do pocałowania, obligował oby-
watelów, aby dla deszczu i słoty nie fatygując 
się assystencyą konną powozami jechali. 

Relacja ks. Adama Naruszewicza trochę 
przeczy pokutującemu za sprawą Słownika 
geograficznego Królestwa Polskiego... poglą-
dowi, jakoby rządy wojewody rawskiego spo-
wodowały upadek miasteczka. Było raczej 
odwrotnie. W 1788 r. Mogielnica liczyła 70 do-
mów, a w roku 1797 już 101. Na mapie z 1798 r. 
widzimy rzekę Mogielankę, rynek, cztery uli-
ce: Świdzińską, Rawską, Wolę i Zamojską, 
dwa kościoły katolickie, plebanię, dom pocz-
towy, folwark i bożnicę. W okresie Królestwa 

Kongresowego z fundacji Klementyny z Kozie-
tulskich primo voto Walickiej secundo voto 
Wichlińskiej zbudowano ratusz. W 1827 r. 
liczba mieszkańców wzrosła do 1600. 

Mogielnica hrabiny Józefy Zamoyskiej 
(wnuczki Bazylego Walickiego) miała 152 
domy drewniane i 2 murowane, 2283 miesz-
kańców, z czego 984 chrześcijan i 1299 Żydów. 
Ludność utrzymywała się z rzemiosła, rolnic-
twa i handlu. Popytem, zwłaszcza wśród chło-
pów, cieszyły się wyroby mogielnickich szew-
ców. Oprócz ratusza miasto posiadało rzeźnię 
miejską, szopę na narzędzia ogniowe, dwie 
szkoły elementarne (chrześcijańską i żydow-
ską), łaźnię, dwa kościoły, synagogę, wiatrak, 
stację pocztową, urząd skarbowy; w większej 
części było wybrukowane.

Po powstaniu styczniowym Mogielnicę zde-
gradowano do rzędu osad i przypisano do po-
wiatu grójeckiego (w guberni warszawskiej). 
W 1885 r. liczyła 3100 mieszkańców. Na prze-
łomie XIX i XX w. stanowiła ośrodek dóbr 
obejmujących, oprócz niej, dwa folwarki i trzy 
wsie. W 1894 r. Władysław Reymont nie miał 
wątpliwości, że Mogielnica to takie sobie mia-
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steczko, jak tysiące innych. Docenił styl urba-
nistyczny: dużo domów stojących szczytami 
do ulic, podsienia, wsparte na klocach rzeza-
nych w kolumny. W 1910 r. liczba mieszkań-
ców przekroczyła 6 tys. Istotnym czynnikiem 
rozwoju było doprowadzenie w 1917 r. kolejki 
wąskotorowej. Niemcy, okupujący podczas  
I wojny światowej teren powiatu grójeckiego, 
przywrócili Mogielnicy prawa miejskie. Co 
ciekawe, 24 listopada 1918 r. zebrani na wiecu 
mogielniczanie jednogłośnie opowiedzieli się 
przeciwko statusowi miasta. Skarceni przez 
starostę grójeckiego Andrzeja Żółcika musieli 
uznać fakt, że urzędującego w ratuszu wójta 
zastąpił burmistrz w osobie Władysława Orze-
chowskiego.

Międzywojenna Mogielnica, w 1929 r. liczą-
ca ok. 6 tys. mieszkańców, znana była przede 
wszystkim z szewstwa i garbarstwa. Szczyciła 
się Sądem Pokoju, Ochotniczą Straż Pożarną  
i przede wszystkim Państwowym Semina-
rium Nauczycielskim Męskim – kuźnią kadr 
pedagogicznych dla powiatu grójeckiego. 
Poprzez włączenie do miasta okolicznych 
wsi uzyskano zwiększenie odsetka ludności 
chrześcijańskiej. 

Podczas II wojny światowej na terenie Mogiel-
nicy działał VII Ośrodek Armii Krajowej Obwo-
du Grójec„Głuszec”, stworzony i dowodzony 
przez kapitana inżyniera Mieczysława Piątka 
(ps. „Lis”, „Rola”), syna ziemi krakowskiej. 

W związku z holocaustem zmniejszyła się 
liczba ludności: w 1946 r. miasto liczyło 4700 
osób. Powojenna Mogielnica stanowiła ośro-
dek usługowo-handlowy, w mieście działało 
kilka niewielkich zakładów przemysłowych 
branży spożywczej i skórzanej oraz cegiel-
nia. Tradycje przedwojennego seminarium 
nauczycielskiego kontynuowało Państwowe 
Liceum Pedagogiczne. Na początku lat 70. 
atrakcją miasteczka stał się ogród rzeźbiar-
ski małżeństwa Franciszka Strynkiewicza 
(1893–1996) i Barbary Bieniulis-Strynkiewicz 
(1922–1996). Obecnie miasto ma ok. 2,5 tys. 
mieszkańców.

Kościół parafialny pw. św. Floriana Mę-
czennika – murowany – został wzniesiony  
w latach 1892–1895 za ks. proboszcza Antonie-

go Zagańczyka, według projektu Władysława 
Marconiego i konsekrowany 20 lipca 1901 r. 
przez abp. Wincentego Popiela. Polichromia 
pochodzi z lat 1930–1931. W neogotyckim 
ołtarzu bocznym umieszczono obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem (z XVII w.). To zapew-
ne ten obraz znajdował się w Mogielnicy już  
w 1680 r. – w nowym i nieszpetnym kościele. 
Ks. kanonik Wacław Wolski, proboszcz mo-
gielnicki w sierpniu 1948 r. wystawił kaplicz-
kę Niepokalanego Serca Maryi na pamiątkę 
ślubów dokonanych pod przewodnictwem 
episkopatu na Jasnej Górze 8 września 1946 r. 
– z prośbą o opiekę Matki Bożej nad Polską  
i parafią naszą. 

Na cmentarzu parafialnym stoi drewniany 
kościół filialny pw. Świętej Trójcy (z XVII–
XVIII w.), posiadający obraz Koronacji NMP. 
Wokół kościółka spoczywają przedstawicie-
le wszystkich stanów i warstw społecznych, 
reprezentanci wszystkich profesji, w tym 
burmistrz Mogielnicy Kacper Celiński (zm. 
1852), Cegiełkowscy, Godzimirscy, Jasiorow-
scy i inni. Wśród swoich parafian leżą pro-
boszczowie: ks. kanonik Maciej Rychlik (zm. 
1890), ks. kanonik Wacław Wolski (zm. 1955), 
ks. kanonik Stanisław Gruda (zm. 1972). Po-
dobne nagrobki (kamień z krzyżem) mają oj-
ciec i syn: Wincenty (1787–1872) i Mieczysław 
(zm. 1869) Dobieccy h. Ossoria. Wincenty 
Dobiecki, wywodzący się z Krakowskiego, żoł-
nierz wielu kampanii napoleońskich, kawaler 
Legii Honorowej, szlifów generalskich dosłu-
żył się podczas powstania listopadowego. Stąd 
na głazie napis: Generał b. Wojsk Polskich. 
Okazały nagrobek kryje prochy dziedzica 
dóbr Wodziczna, Tomasza Jana Jackowskiego 
(1797–1866) i jego rodziny. Skromny nagrobek 
ma Zdzisław Tąkiel (zm. 1939), dziedzic po-
bliskich dóbr Jastrzębie. 

 Tajemnicę kryje grób Romualda Zbroży-
ny, profesora seminarium nauczycielskiego. 
Inskrypcja uwzględnia jedynie datę i miejsce 
urodzin: 7 lutego 1894 r., Janiszew koło Rado-
mia. Podobno ów nauczyciel robót ręcznych, 
mąż pięknej nauczycielki przyrody, strzałem 
z pistoletu rozliczył się ze światem, który go 
skrzywdził. 
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Przy drodze wojewódzkiej nr 730 ze Skuro-
wa do Warki, nad rzeką Czarną, znajduje 

się Nowa Wieś. Wychodzą stąd drogi powia-
towe na północ do Chynowa i na południe do 
Lechanic. Wbrew nazwie wieś nie jest nowa,  
a do tego stanowi ważny ośrodek postępu rol-
niczo-sadowniczego. 

Na przełomie XVIII i XIX w. wprowadził 
się tu pruski generał Lindner. Potem majątek 
znajdował się w posiadaniu Borowskich, Gą-
siorowskich, Schuchów, Hubów i Daszew-
skich. Architekt Adolf Schuch (1792–1880), 
który pozostawił po sobie wiele budowli  
w Warszawie, gospodarując w Nowej Wsi, in-
teresował się szkodnikami roślin i korespon-
dował na ten temat z przyrodnikiem Antonim 
Wagą. Kolejny właściciel, Mieczysław Huba, 
doprowadził gospodarstwo do wysokiej kultu-

ry rolnej. Stosował nawozy, meliorował grunty, 
hodował jałowice wyróżniane w konkursach. 
Napisał pracę pod wielce wymownym tytu-
łem: Rezultaty uprawy płodów rolnych na 
nawozach mineralnych i obornych, otrzyma-
ne na polu doświadczalnem w Nowej Wsi za 
rok 1873 i 1874. W 1896 r. Nową Wieś kupił 
na licytacji Michał Daszewski z Brzumina. 
W 1909 r. zaczęła się, trwająca do 1945 r., era 
jego syna, Tadeusza Mariana Daszewskiego, 
pioniera sadownictwa. 

Pamiątką kultury ziemiańskiej jest dwór 
wzniesiony na początku XIX w. dla Borow-
skich, następnie przekształcony przez Schu-
cha. Jest to budowla klasycystyczna, murowa-
na z cegły. Po II wojnie światowej była siedzibą 
Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego. 
Gdy instytucję rozwiązano, dworek podupadł, 

Nowa Wieś (gmina Warka)
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a uprawy doświadczalne zdziczały. Wokół 
resztki parku i stawów. 

Przy wyjeździe z Nowej Wsi na Warkę, po 
prawej stronie, zwracają uwagę dwa komplek-
sy szkolne. Pierwszy zajmuje Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Bohaterów Powstania Stycznio-
wego 1863 r. i Przedszkole Samorządowe. Szkoła 
m.in. opiekuje się zbiorowymi mogiłami w Go-
łębiowie-Fraulinie i Rytomoczydłach, kryjącymi 
prochy powstańców poległych 18 maja 1863 r. 
w bitwie pod Nową Wsią. W holu szkoły wisi ta-
blica upamiętniająca Stanisława Muranowicza 
(1929–1996), absolwenta Państwowego Liceum 
Pedagogicznego w Mogielnicy, kierownika, a po-
tem dyrektora placówki. W drugim kompleksie 
mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego. Na ścianie przed wejściem do 
gmachu głównego umieszczono tablicę ku czci 
Tomasza Nocznickiego, syna ziemi grójeckiej, 
radykalnego działacza ludowego, publicysty, pro-

pagatora oświaty rolniczej, posła i senatora II RP.
 Kościół parafialny pw. św. Stanisława powstał  

z fundacji Stanisława (Stanleya) Rozynskiego 
(zm. 1997) i jego żony Irmy Apolonii z Athertów, 
zamieszkałych w Kalifornii, właścicieli fabryki 
piór kulkowych. 21 września 2003 r., w obec-
ności pani Irmy, konsekracji kościoła – zbudo-
wanego według projektu Aleksego Dworczaka  
z Łodzi – dokonał prymas Józef Glemp. W ołtarzu 
relikwie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 
(1822–1895), arcybiskupa warszawskiego. Na wi-
trażach postaci polskich świętych i błogosławio-
nych, a także kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
kardynała Józefa Glempa i Kazimierza Pułaskiego. 

Z Nowej Wsi warto zrobić mały wypad drogą 
gminną na północny zachód do Gołębiowa. Tam, 
na wzniesieniu wśród drzew, stoi ufundowana ok. 
1830 r. kaplica grobowa właścicieli Nowej Wsi, Gą-
siorowskich. Obok, w zasadzie już w przysiółku 
Fraulin, mogiła powstańców styczniowych.

269	 Kościół	parafialny	pw.	św.	Izydora	Oracza	
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Niewiele straciły na aktualności słowa Sta-
nisława Staszica z 1803 r. Na wysokim, 

gliniastym brzegu Pilicy stoi Nowe Miasto. Po-
łożenie rzadkie. Widok na kilkanaście mil oko 
bawi. Nie ma tu już, jak za czasów Staszica, 
granicy dwóch zaborów: austriackiego i pru-
skiego, za to trwa przypałacowy park, w któ-
rym wielki książę Konstanty oświadczył się 
Joannie Grudzińskiej, a do melancholii wciąż 
skłaniają habity kapucynów. 

Najpierw ważniejsza była wieś Góra (w la-
tach 1350–1360 komora celna na szlaku to-
ruńsko-lwowskim). Książę Siemowit IV w ro- 
ku 1400 nadał jednak prawa miejskie (cheł-
mińskie) sąsiedniej wsi targowej o nazwie Po-

biedna. Pomiędzy Górą a Pobiedną powstało 
osiedle kupców i rzemieślników, na którego 
rzecz w 1473 r. Pobiedna straciła prawa miej-
skie. Odtąd dziedzice wsi Góra, Prandotowie 
h. Rawicz, przyjęli nazwisko Nowomiejskich 
i stali się pierwszymi właścicielami Nowego 
Miasta nad Pilicą. 

W XVII w. miejsce Nowomiejskich zaję-
li kolejni właściciele: Zebrzydowscy, Lipscy, 
Sapiehowie. W latach 40. XVIII w. Florian 
Łubieński (zm. 1760), wojewoda poznański, 
wyjednał u króla Augusta III Sasa przywilej 
ustanawiający liczne jarmarki. W 1753 r. po-
siadaczem Nowego Miasta został Kazimierz 
Granowski (1721–1774), wojewoda rawski, 

Nowe Miasto nad Pilicą (siedziba gminy)

270	 Siedziba	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Nowym	Mieście	nad	Pilicą		
271	 Most	na	Pilicy
272	 Bożnica	w	Nowym	Mieście.	Zdjęcie	archiwalne	
273	 Pomnik	świadczący	o	całkiem	niedawnych	związkach	miasta	z	lotnictwem	wojskowym	
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generał wojsk koronnych. Sfinalizował budo-
wę pałacu, sprowadził zakonników i rozpo-
czął budowę zespołu kapucyńskiego. Za jego 
czasów Nowe Miasto było porządnie i dobrze 
zabudowane, znaczne pałacem a mianowicie 
groblami kosztownymi na pół mili ciągną-
cymi się i mostem na rzece Pilicy. (Potem 
most i groble znikły pod naporem Pilicy). Gra-
nowski, ożeniony z Boną Świdzińską, zmarł 
bezpotomnie, a dobra przeszły na własność 
Ignacego Świdzińskiego, starosty lityńskiego. 
Król Stanisław August Poniatowski, na prośbę 
Świdzińskiego, nie tylko zatwierdził dotych-
czasowe jarmarki, ale ustanowił pięć nowych. 
19 lipca 1787 r., w czwartek, w dzień dżdżysty 
i wilgotny, przed południem monarcha zja-
wił się w Nowym Mieście osobiście. Wraca-
jąc z Kaniowa, zatrzymał się na godzinę dla 
dania spoczynku ekwipażom. Zapewne wi-
dział drewnianą bożnicę, wzniesioną w latach 
1779–1780. 

Antoni Świdziński, syn Ignacego, odstąpił 
Nowe Miasto w 1795 r. swemu szwagrowi 
Janowi Nepomucenowi Małachowskiemu 
(1764–1822), ówczesnemu referendarzowi 
koronnemu, a późniejszemu senatorowi-wo-
jewodzie. W 1825 r. właścicielami Nowego 
Miasta zostali synowie Jana Nepomucena: 
Stanisław (1801–1883) i Władysław (1800–
1870). W 1827 r. miejscowość liczyła 1500 
mieszkańców i 132 domy oraz miała fabrykę 
sukna. Uczestniczący czynnie w powstaniu li-
stopadowym Stanisław Małachowski wyemi-
grował do Francji i jedynym posesorem Nowe-
go Miasta został jego brat. Notabene w 1831 r.  
w nowomiejskim pałacu mieścił się lazaret,  
w którym od ran i na cholerę zmarło ponad 
300 polskich żołnierzy. 

W 1860 r. Nowe Miasto liczyło 2679 miesz-
kańców (w tym 1064 chrześcijan i 1615 staro-
zakonnych), utrzymujących się z rolnictwa, 
rzemiosł, handlu i wyrobku. Było tylko czę-

274	 Kościół	rektorski	oo.	Kapucynów	pw.	św.	Kazimierza	Królewicza	
275	Wnętrze	kościoła	oo.	Kapucynów	
276	 Kościół	parafialny	pw.	Opieki	Matki	Boskiej	Bolesnej	
277	Wnętrze	kościoła	parafialnego	
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ściowo wybrukowane. Miało 16 domów mu-
rowanych i 150 drewnianych. Znaczniejsze 
gmachy to: kościół parafialny, zespół klasztor-
ny ojców kapucynów, magazyn solny rządowy 
(prowadzony m.in. przez ojca pisarki Narcyzy 
Żmichowskiej), rzeźnia. Z fabryki sukna Ma-
łachowskich ostały się ruiny. Ośmiu majstrów 
wyrabiało indywidualnie, w swoich domach, 
multan i drelich. Funkcjonowały: magistrat, 
szkoła rządowa elementarna, dwa cechy (su-
kienniczy i szewski), apteka. Powodzeniem cie-
szył się jarmark na św. Marcina (11 listopada) – 
najwalniejszy, na którym w znacznej ilości do-
wożone bywa: len, kożuchy, wozy, odzież itp. 

W 1865 r. Władysław Małachowski, który 
wspierał powstańców styczniowych, sprzedał 
resztę dóbr wraz z pałacem i wyjechał za grani-
cę. Kilka lat później, jak odnotował Stefan Ko-
taniec, rząd rosyjski przemianował miastecz-
ko na osadę, przyłączając je do gminy Góra  
i kasując urząd burmistrza. Następnymi właś- 
cicielami Nowego Miasta były m.in. rodziny 
Tyszkiewiczów i Pomian-Bławdziewiczów. 

W tym czasie na dzieje miasta znacząco wpły-
nął dr Jan Kapistran Bieliński, który otworzył  
w 1874 r. zakład hydroleczniczy. Przyjeżdżali tu 
znani luminarze kultury, z Elizą Orzeszkową na 
czele, oraz obcokrajowcy, nie wyłączając Japoń-
czyków. Łagodnym psychopatom i nieco otyłym 
serwowano: zimną wodę, werandowanie, ruch, 
higieniczne życie, bale, koncerty i kwaszone mle-
ko. Po zabiegach kuracjusze wracali ponoć do do-
mów jak nowonarodzeni, jednak karykaturzysta 
Franciszek Kostrzewski trochę żartował sobie  
z cudownych skutków zimnowodnej kuracyi  
w Nowem Mieście nad Pilicą, a Władysław Rey-
mont wyznał, że z nudów nie wytrzymałby tu 
tygodnia. 

Podczas I wojny światowej miejscowości 
przywrócono prawa miejskie. Niestety w wy-
niku bombardowana zniszczeniu uległ zakład 
dr. Bielińskiego, a częściowemu uszkodzeniu 
pałac. Przed 1921 r. Nowe Miasto liczyło 3761 
mieszkańców. Pomimo doprowadzenia w 1924 
r. linii kolejki grójeckiej miejscowość rozwija-
ła się powoli – w 1931 r. liczyła 3877 miesz-
kańców. W 1930 r. wystawiono pomnik ku 
czci Tadeusza Kościuszki i bohaterów poleg- 
łych w obronie ojczyzny w latach 1918–1920. 

Podczas II wojny światowej hitlerowcy wy-
mordowali prawie wszystkich miejscowych 
Żydów. Tablica na jednym z domów upa-
miętnia Władysława Leweckiego, ps. „Bolek”, 
żołnierza AK, poległego w Nowym Mieście  
4 czerwca 1944 r. W 1945 r. ostatni właściciel 
pałacu Gustaw Pomian-Bławdziewicz został 
aresztowany, po czym wywieziono go na Sybe-
rię, gdzie zmarł. 

W latach 50. XX w. Nowe Miasto znane 
było ze spółdzielni produkcyjnej specjalizują-
cej się w sadownictwie i hodowli owiec oraz  
z zakładu głuchoniemych i prewentorium 
przeciwgruźliczego. W maju 1958 r. wielka trą-
ba powietrzna wyrządziła duże starty material-
ne. Miejscowość jednak rozwijała się, głównie 
za sprawą zlokalizowanego tutaj lotniska woj-
skowego. Na początku lat 60. uruchomiono 
szpital. Działało kilka filii zakładów przemy-
słowych. W 1965 r. miasto osiągnęło rekordo-
wą liczbę mieszkańców – ok. 5000. W 2000 r. 
jednostka wojskowa została zlikwidowana, co 
spowodowało gwałtowny wzrost bezrobocia 
oraz spadek liczby ludności (ok. 15%). 

Nowe Miasto nad Pilicą, którego patronem 
od 1997 r. jest o. Honorat Koźmiński, nieprzy-
padkowo nazywane jest małym Watykanem. 
Zaczęło się od kościoła parafialnego (pierwot-
nie filia parafii Góra). Obecny, pw. Opieki Mat-
ki Bożej Bolesnej, wybudowany został w latach 
50. XIX w. za czasów ks. proboszcza Francisz-
ka Lipińskiego, kanonika honorowego kapi-
tuły kaliskiej. Dzieło sfinansował Władysław 
Małachowski. Skarbem świątyni jest lipowa 
Pieta Gostomska (2. poł. XV w.). Na zewnętrz-
nych ścianach kościoła tablice inskrypcyjne 
upamiętniają m.in. Józefa Rittendorfa (zm. 
1828) i Magdalenę Malinowską (zm. 1832 (?)). 
On, lekarz, żył bardzo krótko, lecz kiedyś oży-
je, ręką Wszechmocną z popiołu dźwigniowy. 
Pamiętajmy o prośbie rodziców Magdaleny: 

Bądź tak dobrym, podróżny nieugięty w wierze,
za niewinną panienkę zmówić trzy pacierze. 
Budowa zespołu kapucyńskiego miała miej-

sce w latach 1766–1785. Konsekracja kościoła 
pw. św. Kazimierza nastąpiła dopiero w 1815 r. 
Trafnie zauważył podczas swego pobytu  
w Nowym Mieście Władysław Reymont: Ko-
ściół i klasztor Ojców kapucynów taki sam 
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zupełnie w stylu i wewnętrznym urządzeniu, 
jak na Miodowej w Warszawie. Sanktuarium 
przechowuje relikwie bł. Honorata Koźmiń-
skiego (1829–1916). Studiował on na Wy-
dziale Budowniczym Szkoły Sztuk Pięknych  
w Warszawie, w 1848 r. wstąpił do zakonu,  
a w 1852 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po 
upadku powstania styczniowego wraz z kapu- 
cynami warszawskimi trafił – przymusowo – 
do Zakroczymia nad Wisłą. W 1892 r. prze-
niósł się do Nowego Miasta. Do historii prze-
szedł jako założyciel – ukrytych przed światem  
i rządem zaborczym – zgromadzeń zakonnych, 
opartych na regule III zakonu św. Franciszka. 
Autor wielu książek, broszur i artykułów. Zo-
stał beatyfikowany 16 października 1988 r.  
W Nowym Mieście jego imię nosi centralny 
plac (były plac Wolności), gdzie stoi też jego 
pomnik zaprojektowany i zrealizowany przez 
prof. Czesława Dźwigaja. Oprócz nowicjatu Za-
konu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji 
Warszawskiej w Nowym Mieście swoje siedzi-
by mają: Zgromadzenie Córek Najczystszego 
Serca Najświętszej Maryi Panny, Zgromadze-
nie Zakonne Sióstr Córek Maryi Niepokalanej, 
Zgromadzenie Zakonne Małych Sióstr Niepo-
kalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Zakonne 
Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, 
Zgromadzenie Braci Sług Maryi Niepokalanej. 
Założycielem tych wszystkich zgromadzeń był 
bł. Honorat Koźmiński. 

Świecką i kościelną historię Nowego Mia-
sta można odczytać na cmentarzu parafial-

nym. Najstarsze nagrobki, oba z 1835 r., kryją 
prochy Szymona Czarnockiego – kapitana 
korpusu weteranów, kawalera Orderu Krzyża 
Wojskowego Polskiego oraz Jana Demanta. Po 
śmierci Jana tak bolała żona: 

Gdy Cię Mężu kochany śmierć wydarła sroga,
Zostawiając mnie w smutku i ciężkiej żałobie,
Przesyłam modły moje gorące do Boga
Za duszę Twą, co miała cnót tysiące w sobie.
Pamięć cnót tych została, których miałeś 

wiele.
Ja z dziećmi cię płaczę, krewni, przyjaciele. 
Iluż tu obywateli miasta! Na przykład  

dr Jan Kapistran Bieliński i Jan Damazy Zien-
kowski (zm. 1932) – prowizor farmacji, spo-
łecznik. Ziemiaństwo reprezentowane jest 
m.in. przez Bolesława Gozdawę Jackowskie-
go (zm. 1908), właściciela dóbr Gostomia, 
Borowe i Lipna. Ileż sióstr zakonnych! Po-
chowani są tu liczni duchowni, m.in. bracia  
ks. Antoni Lipiński (zm. 1878) – proboszcz 
parafii Dzierzbice, oraz ks. Franciszek Lipiń-
ski (zm. 1889) – kanonik kaliski, proboszcz 
nowomiejski, budowniczy kościoła. Wydaje 
się, że niektórzy z duchownych zmarli pod-
czas kuracji odbywanej w zakładzie dr. Bie-
lińskiego. Tak przynajmniej stało się w przy-
padku cierpiącego na manię prześladowczą  
ks. Antoniego Szaniawskiego (1856–1909) 
– prałata Jego Świątobliwości, założycie-
la Związku Katolickiego w Królestwie Pol-
skiem, cenionego biblisty i wydawcy. 

278	 Pałac	z	XVIII	w.,	ukończony	
przez	Kazimierza	Granows-
kiego,	wojewodę	rawskiego.	 
W	międzywojniu	gościli	 
tu	m.in.	Morawscy	z	Małej	Wsi.	 
Jeden	z	nich	tak	wspominał	 
wizyty	u	państwa	
Bławdziewiczów:	„Kąpaliśmy	się	
tam	w	rzece	i	jadali	wytworne	
obiady	w	ich	rozległym,	staran-
nie	urządzonym	i	utrzymanym	
pałacu”.	Po	1945	r.	siedziba	
liceum	i	miejsce	kolonii	dla	
dzieci	pracowników	łódzkich	
przedsiębiorstw.	Obecnie	 
własność	gminy	278
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Na wschodnim krańcu powiatu grójeckie-
go, przy drodze na Konary, nad Pilicą, 

leży wioska będąca kiedyś miastem. W 1386 r. 
wzmiankowana była jako Ostralanka, czyli 
Ostra Łąka, teraz po prostu Ostrołęka. 

W XIV w. wieś należała do wojewody mazo-
wieckiego Andrzeja Ciołka (zm. 1396). Brat 
tegoż, Stanisław Ciołek, największy siłacz 
swojej epoki, poległ w walce z Tatarami na 
Wołyniu. Synowie Andrzeja: Stanisław (zm. 
1437), biskup poznański, i Wigand (zm. 1452), 
kasztelan czerski, w 1429 r. założyli w Ostro-
łęce parafię. W 1432 r. zawarto umowę z mu-
rarzem poznańskim Frąckiem na wystawienie 
kościoła murowanego. (Jan Tadeusz Lubomir-
ski uznał pierwszy kościół w Ostrołęce za je-
den z czterech najdawniejszych murowanych 
w ziemi czerskiej). W 1436 r. na prośbę Wigan-
da książę mazowiecki Bolesław IV zgodził się 
lokować w Ostrołęce miasto, ustanawiając co-
tygodniowe targi i jarmarki. Przedsięwzięcie 
się nie powiodło: od XVI w. Ostrołęka znów 
występuje jako wieś. 

Na przełomie XVI i XVII w. Andrzej Świę-
cicki (zm. ok. 1631), historyk i geograf, oże-
niwszy się z Małgorzatą Ciołkówną, otrzymał 
w posagu Ostrołękę. Za jego czasów stał tu 
drewniany kościół pw. św. Erazma. W szkół-
ce parafialnej uczył chłopców rektor Wojciech  
z Zaborowa wraz z kantorem Adamem  
z Drwalewa. Święcicki pokochał Ostrołękę, 
nazywając ją siedzibą samych muz. Wzgórze 
zaś – pisał – które przylega do uroczej miej-
scowości przez znaczną część roku zieleni 
się trawą. Spod niego wypływa nieustannie 
bijące wodą kryształowo-przejrzyste źródło 
Kalliroe, odpowiadające moim upodobaniom, 
które szemrzącym strumyczkiem wsącza 
się w niżej położone trzęsawisko i stąd nie 
znajduje już nigdzie ujścia, jakby pochło-
nięte przez ślepy podkop podziemny. Owo 
źródło, nazwane na cześć bohaterki greckiej 
mitologii Kalliroe, biło jeszcze w 1886 r. jako 
niezbadany zdrój wody mineralnej. Nie jest 
wykluczone, że właśnie w Ostrołęce Święcicki 
pracował nad przewodnikiem po Mazowszu: 

Ostrołęka (gmina Warka)

279	 Kościół	parafialny	pw.	Ofiarowania	Najświętszej	Maryi	Panny	w	Ostrołęce	
280	 Grób	rodziny	Iwanowiczów	na	cmentarzu	parafilanym

279 280
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281	Warta	honorowa	przed	grobem-pomnikiem	lotników	

Topographia sive Masoviae descripitio. Pracę 
wydał w 1634 r. jego syn Zygmunt. Ten ostat-
ni przyznał zarazem, że jego bracia prowadzili 
zbyt rozrzutny tryb życia, przez co w XVIII w. 
wieś przeszła w obce ręce. 

Być może już w XVII w. stanął w Ostrołęce 
kolejny murowany kościół – pw. Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny. Rozbudowano go 
1872 r. Miał ołtarze snycerskiej roboty z obra-
zami Ofiarowania NMP, Matki Bożej Różań-
cowej i Świętej Trójcy. Przed kościołem stała 
statua Matki Bożej Bolesnej.

Podczas walk na przyczółku warecko-mag-
nuszewskim wieś została całkowicie znisz-
czona. 1 września 1944 r. żołnierze 7 i 9 Pułku 
3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta 
sforsowali Pilicę, zajęli Ostrołękę i wdarli się 

w pozycje obronne Niemców. Ostatecznie 
wieś wyzwolona została 15 stycznia 1945 r. 
Budynki popalone – relacjonował Wawrzyniec 
Ignacy Lenarczyk – inwentarz żywy zrabowa-
ny, inwentarz narzędziowy wywieziony lub 
potłuczony, ziemia skopana bunkrami i ro-
wami, sady powycinane, zagajnik przy szko-
le wycięty, lasek w Niwkach wyrąbany, ludzi 
z parafii zginęło 100 osób. Z kościoła ocalały 
tylko fundamenty z posadzką, srebrna baroko-
wa monstrancja, a także kielichy – barokowy  
z 1651 r. oraz rokokowy z 1757 r. 

Po wojnie msze początkowo odprawiane 
były w drewnianym baraku. Obecny kościół, 
murowany, zbudowano w latach 1960–1962 
według projektu Czesława Duchnowskiego, 
staraniem ks. Mariana Pełki, dziejopisa pa-
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rafii. W latach 1986–1997 proboszczem był 
tu (wspomniany już w związku z Jeziórką),  
ks. kanonik Paweł Heintsch (1924–2008) ro-
dem ze Lwowa, poeta i krytyk literacki. Pocho-
wany jest na miejscowym cmentarzu parafial-
nym w grobowcu kapłańskim razem z jednym 
ze swoich poprzedników, ks. Janem Sołtyszew-

skim (zm. 1933). Ks. Heintsch patronuje Pu-
blicznemu Gimnazjum w Dębnowoli. Dumą 
Ostrołęki jest Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Czarnieckiego.

Cmentarz parafialny powiększony został 
w 1931 r. staraniem ks. M. Sołtyszewskiego. 
W nie najlepszym stanie znajduje się klasy-
cystyczny nagrobek kompozytora Franciszka 
Lessla (1780–1838). Lessel pierwotnie pocho-
wany był w Piotrkowie Trybunalskim, a do 
Ostrołęki prochy sprowadziła żona, Francisz-
ka z Hiżów. 

Zwracają uwagę liczne ślady II wojny świa-
towej. Grób-pomnik ze śmigłem to miejsce 
spoczynku załogi samolotu PZL 23B „Karaś” 
zestrzelonego nad Warką 10 września 1939 r.: 
ppor. obserwatora Waltera Wyciśloka, kaprala 
pilota Pawła Piotra Paleckiego, kaprala strzel-
ca pokładowego Władysława Chromego. Spod 
brzozowego krzyża stojącego w polu przenie-
siono na ostrołęcki cmentarz szczątki 35-let-
niego Jana Głowackiego, żołnierza 9 Pułku 
Piechoty, rodem ze Zbaraża. Ruch oporu re-
prezentuje m.in. Antoni Gałecki (zm. 1984), 
żołnierz oddziału majora Hubala. Krwawe żni-
wo w parafii Ostrołęka zebrał sierpień 1944 r.: 
Jan (lat 44) i Stanisław (lat 19) Rogozińscy, Szcze-
pan Witkowski (lat 74), Ewa Witkowska (lat 62), 
Jan Molak (lat 51), Antoni Urbański (lat 46). Po-
tem życie zabierały miny, niewypały…

Nie wiemy, co było powodem śmierci Fra-
niusia i Mani Iwanowiczów. Na początku  
XX w. na grobie pociech rodzice napisali:

O Boże wielki w Górnym Syonie!
Coś nas zostawił z sercem złamanem, 
Spraw, byśmy mogli przy twoim tronie
Ujrzyć się z córką i z synem kochanym.

282	 Pomnik	poświęcony	Żołnierzom	7	i	9	Pułku	 
3	Dywizji	Piechoty	im.	Romualda	Traugutta	 
I	Armii	Wojska	Polskiego	
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Wyjechawszy z Warki drogą na Górę Kalwa-
rię, warto zatrzymać się po kilku kilome-

trach we wsi Piaseczno, gdzie pod koniec XIX w. 
ugrzązł karetą w piachu generał-gubernator war-
szawski Josif Władimirowicz Romejko-Hurko. 

Wioska Piaseczno, ze stawem pośrodku, po-
czątkowo należała do książąt mazowieckich,  
a w okresie I Rzeczypospolitej stanowiła część 
wareckiego starostwa niegrodowego. Zajmo-
wała obszar 30 włók, z czego 6 włók tworzyło 
wójtostwo, na którym stał dworek. Budynek 
zniszczyli Szwedzi, zapewne 7 kwietnia 1656 r. 
w trakcie bitwy pod Warką, której finał ro-
zegrał się właśnie w okolicach Piaseczna.  
W 1660 r. wójtostwo dzierżawił rotmistrz Słu-
żewski, starostwa horodelski, a tzw. włóka wy-
braniecka należała do Jana Grzędy.

W XIX w. wieś rozwijała się: w 1827 r. – 
33 domy i 256 osób, w 1869 r. – 48 domów  
i 437 osób. W latach 1832–1838 znaczną część 
mieszkańców stanowili koloniści z Niemiec, 
czyli gospodarze o nazwiskach: Eytel, Eter, Fel-
ler, Fulander, Gay, Gramm, Gutman, Kapler, 
Kintor, Kleyn, Kysler, Mecker, Pros, Sznajder. 
Podczas I wojny światowej Niemcy zbudowali 
szosę Warka–Góra Kalwaria, tym samym wy-
eliminowany został problem z grzęźnięciem 

w piaszczystej drodze. W Piasecznie założyli 
szpital polowy, a także cmentarz wojenny.

Podczas II wojny światowej okupanci nie-
mieccy zniszczyli budynki, by pobudować 
okopy i bunkry. Wioska zniknęła z powierzch-
ni ziemi. Po wyzwoleniu Ministerstwo Od-
budowy i Ministerstwo Rolnictwa wybrały 
ją na miejsce eksperymentu racjonalnej od-
budowy osiedli wiejskich w Polsce. Do prac 
rozpoczętych w sierpniu 1945 r. zatrudniono 
także okoliczną ludność. 14 września 1947 r. 
do Piaseczna zjechało 11 limuzyn i samochód  
z ekipą „Filmu Polskiego” z Warszawy, a także  
2 ciężarówki z młodzieżą szkolną z Warki. Mi-
nister odbudowy Michał Kaczorowski przeka-
zał resortowi rolnictwa, reprezentowanemu 
przez wiceministra Stanisława Kowalewskiego, 
57 gospodarstw postawionych od fundamen-
tów z cegły. Z udziałem ministra oświaty Stani-
sława Skrzeszewskiego uroczyście poświęcono 
piętrowy budynek szkolny, wykonany z glino-
bitki i pokryty czerwoną dachówką. Ks. kano-
nik Józef Szeronos z Warki w swoim kazaniu 
stwierdził obrazowo: Nauka jest dyszlem, który 
prowadzi człowieka prostą drogą rozumu. 

Teraz budynek szkolny świeci pustkami. Na 
posterunku trwa Ochotnicza Straż Pożarna. 

Piaseczno (gmina Warka)

283	 Panorama	Piaseczna	
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Około 12 km na północny wschód od Grój-
ca, na skrzyżowaniu trzech dróg powia-

towych (z Barcic, Drwalewa i Chynowa), przy 
drodze do Prażmowa, jest miejsce, gdzie bar-
dzo dawno temu w piecach wypalano wapno. 
Stąd wzięła się nazwa wsi: w 1413 r. – Pecziska, 
Pecziski, w 1506 r. – Pyeczyska, przynajmniej 
od XVIII w. – Pieczyska. 

W dziejach miejscowości znacząco zapisała 
się rodzina Tryczów. Mikołaj, kanonik płocki, 
jego brat Piotr, proboszcz sochaczewski, oraz 
ich bratanek Adam, dziedzic Pieczysk, w 1452 r. 
ufundowali i uposażyli drewniany kościół  
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny  
i św. Marii Magdaleny. Według J. Łukaszewicza, 
świątynia ok. 1603 r. została odrestaurowa-
na przez Adama Mniszewskiego, kasztelana 

liwskiego. Niektórzy twierdzą, że Mniszewski 
ufundował kościół murowany. Kościół ucierpiał 
podczas powstania listopadowego w 1831 r., 
a kilka lat później przyszła klęska pożaru. Od-
nawiano go w latach 1876 i 1902. Pod wzglę-
dem architektonicznym wyglądał jak zlepek 
niejednolity, ponadto w 1904 r. gwałtowne 
deszcze i powódź podmyły fundamenty. Wów-
czas ks. proboszcz Feliks Sobolewski wraz  
z Teodorem Pełczyńskim, rejentem z Góry 
Kalwarii, założyli Komitet Odbudowy Kościo-
ła. Zbierano składki we wszystkich guber-
niach Królestwa Polskiego. W 1906 r. do pre-
zbiterium dobudowano nowy kościół muro-
wany w stylu neogotyckim, orientowany, trój-
nawowy, według projektu Wacława Zaremby. 
Potem znów fundamentom i murom poważ-

Pieczyska (gmina Chynów)

284	 Kościół	parafialny	pw.	Narodzenia	Najświętszej	Maryi	Panny	w	Pieczyskach	
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nie zaszkodziła wilgoć. Na początku XXI w. 
– z inicjatywy ks. Zdzisława Rogozińskiego – 
przeprowadzono generalny remont świątyni. 
Dokonano go wysiłkiem parafian i pielgrzy-
mów, z wykorzystaniem funduszy unijnych. 

W ołtarzu głównym świątyni pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny znajduje się obraz 
Matki Boskiej zwanej Pieczyską. Jest to kopia 
wizerunku MB Częstochowskiej, malowana na 
desce. Podczas prac konserwatorskich przepro-
wadzonych w latach 50. XX w. przez prof. Hen-
ryka Kucharskiego okazało się, że pierwotny 
obraz kiedyś przemalowano. Przy okazji odczy-
tano na nim datę: 1613. Postaci Maryi i Jezusa 
pokrywają srebrne sukienki (z XVIII w.) oraz 
srebrne i pozłacane, przyozdobione drogimi ka-
mieniami korony (ufundowane w 1903 r. przez 
Mikołaja Krasińskiego z Sobikowa). 

Z obrazem wiąże się kult Matki Bożej Pie-
czyskiej. Podobno Maryja w XV w. ukazała 
się Tryczom, nakazując im budowę w tym 
miejscu kościoła ku swej czci. Pamiątką po 
objawieniu miałby być głaz narzutowy zwany 
Bożą Stopką, albo Stópką Matki Bożej, znajdu-

jący się na polanie pomiędzy wsiami Pieczyska  
i Chosna. Na nim – według podania – Matka 
Boża pozostawiła ślad swojej stopy, a dokład-
nie: zadeptała węża. Obok głazu stoi muro-
wana kapliczka z kopią wizerunku Matki Bo-
żej Pieczyskiej. W samych Pieczyskach, pod 
kasztanowcem, na cokole stoi figura Matki 
Boskiej Bolesnej. Obrazki Najświętszej Panny 
zobaczymy także w latarni kapliczki słupowej 
datowanej na XVIII w., a według mieszkańców 
wybudowanej po powstaniu styczniowym.  
Z miejscowym kultem maryjnym łączy się 
również legenda o dziewczynie, która żęła zbo-
że w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (15 sierpnia). Zgrzeszyła, więc 
sierp przyrósł jej do ręki. Odpadł, gdy pomo-
dliła się przed obrazem Matki Bożej Pieczy-
skiej. Dziewczyna oddała sierp jako wotum. 
Historia ta wspominana jest co roku z oka-
zji cieszącego się wielką frekwencją odpustu  
w święto Wniebowzięcia NMP. Nie zacho-
wała się natomiast – przechowywana jeszcze  
w 1905 r. w kruchcie – wielka kość zwierzęcia 
przedpotopowego, zwana żebrem Wielkoluda. 

285	 Kapliczka	słupowa	stojąca	w	centrum	wsi
286	 Kamień	zwany	Bożą	Stopką	
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Około 6 km na północny wschód od War-
ki, na wysokim lewym brzegu rzeki Pili-

ca leży niezwykła – ze względu na położenie  
i historię – wieś… Pilica. Rzeka podchodzi pod 
skarpę, robiąc unik w prawo i tworząc rozległą 
dolinę, pełną wąwozów oraz łąk z kępami łóz, 
olch i wierzb. 

W 2. poł. XVII w. wieś należała do Jana Bara-
nowskiego, stolnika bracławskiego, który jako 
pułkownik husarski razem z księciem Jeremim 
Wiśniowieckim walczył przeciwko Chmielnic-

kiemu. W XVIII w. gospodarował tu Jan Zyg-
munt Staniszewski (1686–1785), sędzia ziem-
ski warszawski, który podpisał się pod I rozbio-
rem Polski. Następny dziedzic Pilicy to August 
Fryderyk Moszyński (1731–1786), stolnik wiel-
ki koronny, zarazem alchemik, mason, koneser 
teatru i kobiet. Przypisuje mu się przekształce-
nie murowanej wieży – mającej ponoć średnio-
wieczną proweniencję, a strzegącej przeprawy 
przez rzekę – w ozdobny pawilon ogrodowy. 
Miał stąd piękny widok pięć mil dokoła. 

Pilica (gmina Warka)

287	 Stary,	murowany	dom	we	wsi	Pilica,	kiedyś	własność	rodziny	Isbachów,	obecnie	Barszczów	
288	 Pomnik	powstańców	styczniowych
289	 Przewrócone	groby	na	cmentarzu	ewangelickim
290	 Rzeka	Pilica	we	wsi	Pilica	
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Urok miejsca doceniła także księżna Maria 
z Czartoryskich Wirtemberska (1768–1854), 
pisarka i filantropka, notabene naturalna cór-
ka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
i Izabeli z Flemingów Czartoryskiej. Księżna 
Maria rozwiodła się z pobudek patriotycznych 
z księciem Ludwikiem Wirtemberskim, któ-
ry jako dowódca wojsk litewskich zdradził 
Rzeczpospolitą w wojnie polsko-rosyjskiej 
1792 r. Z Warszawy do Puław, gdzie się wycho-
wała, jeździła przez Górę Kalwarię, Pilicę (był 
tu most) i Rozniszew. Kupiła wieś Pilicę za  
10 tys. czerwonych złotych, gdzie urządziła na 
skarpie małe Puławy. Murowany pałac w sty-
lu klasycystycznym, otoczony tarasami, wraz 
z parkiem w stylu angielskim, zaprojektował 
wszechstronnie uzdolniony muzyk Franciszek 
Lessel. On też, jako plenipotent księżnej, za-
rządzał majątkiem Pilica, mieszkając w mu-
rowanym domku zwanym Swobodą. Materiał 
z rozebranego belwederu Moszyńskiego użyto 
do budowy kościółka katolickiego. 

Po powstaniu listopadowym majątek skon-
fiskowano, księżna Maria udała się na emi-
grację, a Lessel zmienił miejsce pracy, pozo-
stawiając w Pilicy rodzinę. Właścicielem dóbr 
pilickich – w nagrodę za tłumienie powstania 
– został nie kto inny, tylko syn księżnej – ge-
nerał adiutant książę Adam Wirtemberski 
(1792–1847), nieodrodny syn swego ojca.  
To on, jako protestant (i może jako polako-
żerca), ściągnął tu kolonistów ewangelickich  
i przekształcił wybudowaną przez matkę świą-
tynię katolicką w zbór protestancki. Organi-
stą został kompozytor August Freyer (1803–
1883), nauczyciel Stanisława Moniuszki. 
Założono cmentarz, na którym Freyer został 
pochowany (w 1968 r. szczątki ekshumowano 
i przeniesiono na cmentarz ewangelicko-augs-
burski w Warszawie). 

Po księciu Wirtemberskim i mecenasie 
Kobylańskim dziedzicem wsi został Edward 
Prozor, żonaty najpierw z Marią z Zaleskich, 
a następnie z Marią z Grabowskich, córką 
hrabiego Stanisława Grabowskiego (notabe-
ne naturalnego syna króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego i Elżbiety Szydłowskiej).  
W domu Edwarda i Marii Prozorów można 
było podziwiać porcelanę saską – podarunek 
od Maurycego Saskiego (1696–1750), nieślub-
nego syna Augusta II Mocnego i jego kochanki 
hrabiny Marii Aurory Königsmarck. W 1914 r. 
w posiadanie majątku wszedł hrabia Edward 
Plater-Zyberk. W 1928 r. mieszkaniec Pilicy 
Wawrzyniec Ignacy Lenarczyk, działacz ru-
chu ludowego, w polu należącym do parafii 
kościoła ewangelickiego znalazł trzonowy ząb 
mamuta. 

Latem 1944 r. okupanci ewakuowali z Pi-
licy kolonistów, którzy podpisali volkslistę,  
a ludność polska została wysiedlona. Wyzwo-
lenie w styczniu 1945 r. zastało wieś niemal 
całkowicie zrównaną z ziemią: bez kościoła 
ewangelickiego, pałacu i budynków dwor-
skich. Niewiele ostało się z założenia parko-
wego. Na tzw. Łysej Górze zachował się po-
mnik powstańców styczniowych – metalowy 
krzyż osadzony na słupie z białego piaskow-
ca, pełen śladów po pociskach i odłamkach. 
Pomnik odrestaurowano i uroczyście poświę-
cono 26 października 2003 r. W dniu 22 maja 
2011 r. 250-letniemu dębowi szypułkowe-
mu – na cześć kompozytora Lessla – nadano 
imię: Franciszek. 

Do tego czasu cmentarz ewangelicki za-
rósł krzewami i drzewami. Ocalałe, nielicz-
ne fragmenty nagrobków z napisami w języ-
ku niemieckim i polskim są świadectwem 
procesu polonizowania się niemieckich ko-
lonistów.
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Około 11 km na północny zachód od Grój-
ca, przy trasie krajowej nr 50, leży wioska 

Pniewy, będąca siedzibą gminy. Nazwa miejsco-
wości pochodzi od słowa „pień”. Przed 1419 r. 
(pierwsza wzmianka źródłowa) został wytrze-
biony las i powstała osada. Jeszcze w XIX w. 
wzmiankowane są Pniewy-Budy, których miesz-
kańcy trudnili się przetwórstwem drewna, my-
ślistwem, pszczelarstwem. Podobną genezę ma 
miejscowość położona za zachodnim skraju 
gminy – Budki Petrykowskie. Również na tere-
nie wyciętego lasu powstała osada Osieczek. 

Wieś Pniewy jest gniazdem Pniewskich  
h. Ostoja. W 1644 r. Paweł był pisarzem kance-
larii królewskiej. Pod rokiem 1655 występuje 
w dokumentach Jan Zygmunt, pisarz ziemski 
czerski. Ze związku z Marianną Boską miał 
synów: Kazimierza, Stanisława i Wespazjana – 
dziedziców Belska, Małej Wsi i Woli Pogroszew-
skiej (obecnie Wólka Pogroszewska, część wsi 
Rębowola). 13 czerwca 1771 r. w kościele w Je-
ziórce ochrzczono Antoniego Pniewskiego. Go-
spodarowały tu także inne rodziny. Pogroszewcy 
z Woli Pogroszewskiej pojawili się za sprawą 
ożenku Andrzeja z panną z Pniew, Katarzyną 
Chylicką. Jednym ze świadków na ich ślubie  
w jeziórkowskiej świątyni w dniu 25 lutego 
1664 r. był reprezentant innej pniewskiej ro-
dziny – Adam Czajkowski. W dniu 22 listopa-
da 1676 r. Floriana Marcina Pogroszewskiego 
trzymał do chrztu Otto Fryderyk Felkerzamb 
(zm. 1705), wojewoda inflancki. W XVII  
i XVIII w.w Pniewach mieszkali: Biedrzyccy, 
Bielscy, Borzewiccy, Golędzinowscy, Goliano-
wie, Gośniewscy, Grottowie, Kaczyńscy, Leżań-
scy, Parolowie, Poradowscy, Szczekanowscy. 

Wiek XIX to era Daszewskich h. Mścigniew, 
właścicieli folwarku Daszew, a także Pniew  
i Osieczka: najpierw Franciszka (1787–1852)  
i Eleonory z Klimontowiczów, potem Aleksan-
dra Jakuba (1818–1883) i Bronisławy Filipiny  
z Ryxów. Syn tych ostatnich, Aleksander Bro-
nisław Daszewski, wziął udział w zrywie stycz-
niowym 1863 r. Wraz z innymi powstańcami 
trafił do austriackiego więzienia w Ołomuńcu. 

Wrócił do Pniew, tutaj boleśnie przeżył śmierć 
żony Marii Zofii z Kicińskich, którą pochował 
na cmentarzu w Jeziórce. Odpisawszy mają-
tek synowi Aleksandrowi Józefowi i wydawszy 
za mąż córki, przeniósł się do Rytomoczydeł  
w parafii Boglewice, dokąd sprowadził z Pniew ro-
dzinne archiwum i bibliotekę. Znany z prawości 
pełnił społecznie funkcję seniora Fundacji Ra-
dzimińskiej. Był to mężczyzna wysoki, szczup- 
ły, o siwej, gęstej czuprynie i pięknym profilu. 
Syn Aleksander Józef (1874–1929), także cza-
rujący, ożenił się z Marią Anielą Brandt, córką 
malarza Józefa Brandta z Orońska. 

W 1886 r. niewielka wieś Pniewy i folwark 
Wola Pniewska należały do gminy Konie. Siedzi-
ba gminy Konie od 1936 r. znajdowała się w nowo 
wybudowanym budynku w Pniewach. W związ-
ku ze skasowaniem gmin od 1954 r. Pniewy sta-
nowiły siedzibę Gromadzkiej Rady Narodowej. 
W 1970 r. miejscowość posiadała: Urząd Stanu 
Cywilnego, posterunek Milicji Obywatelskiej, 
Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich. Od 
1973 r. Pniewy są siedzibą gminy. Przeniesiono 
tu pocztę z Jeziórki. W rozbudowanym w 1993 r. 
budynku Urzędu Gminy mieszczą się również: 
Straż Gminna, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd 
Stanu Cywilnego, posterunek Policji. Wieś 
ma też Gminny Ośrodek Zdrowia. Założony  
w 2003 r. Ludowy Klub Sportowy Pniewy roz-
grywa swoje mecze na boisku w Karolewie. 

Pniewy (siedziba gminy)
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Niejaki Słęka, zakładając trochę na półno-
cy wschód od Grójca, nad rzeczką Molni-

cą, wieś Słomczyn, nie śnił nawet, że na prze-
łomie XX i XXI w. będzie ona jedną z najbar-
dziej znanych miejscowości powiatu grójec-
kiego. Prawie każdy Polak wie, że największa 
giełda samochodowa w Europie zlokalizowana 
jest właśnie tu, przy drodze krajowej nr 50. 

W 1827 r. Słomczyn, wchodzący w skład fol-
warku Ogrodzienice, miał 10 domów i 82 miesz-
kańców. W 1889 r. była to wieś włościańska leżą-
ca w gminie Kobylin. Niedługo przed napaścią 
na ZSRR Niemcy rozpoczęli budowę lotniska 
wojskowego, wykorzystując jako robotników 
młodych Żydów z getta w Grójcu. Po zakoń-
czeniu prac Żydzi zostali rozstrzelali i zakopani  
w dole na obrzeżach wsi Dębówka. Po II wojnie 
światowej Słomczyn miał szkołę podstawową 
i lotnisko wojskowe, ale już polskie. W latach 
1956–1958 nad Grójcem latały maszyny 8 Eska-

dry Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły 
Lotniczej im. F. Żwirki i S. Wigury. 

Na samym początku transformacji ustrojo-
wej gmina Grójec przejęła od Skarbu Państwa 
teren lotniska w Słomczynie. Zgodnie z umo-
wą zawartą z Automobilklubem „Rzemieślnik”  
7 kwietnia 1991 r., w niedzielę rzecz jasna, 
na byłym lotnisku w Słomczynie wystarto-
wała giełda samochodowa, przeniesiona tutaj  
z warszawskiego Bemowa. Niektórzy ostrzegali 
przed jej zgubnym wpływem na… status mate-
rialny autochtonów. Tymczasem słomczynia-
nie wycięli jabłonki, aby założyć parkingi dla 
tysięcy fanów motoryzacji z całego kraju, a na 
lotnisku jak grzyby po deszczu wyrosły bary. 
Budżet Miasta i Gminy Grójec stał się przed-
miotem zazdrości ościennych samorządów. 

Od godziny 18.00 w sobotę do godziny 14.00 
w niedzielę na giełdzie w Słomczynie można 
kupić w zasadzie wszystko.

Słomczyn (gmina Grójec)
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Szlachcic Sułek (wzmiankowany w 1476 r.) 
założył osadę Sułkowice, położoną nad rze-

ką Czarną. Miejscowość leży przy linii kole-
jowej Warszawa–Radom–Kraków, przy trasie 
krajowej nr 50 i drodze powiatowej Chynów–
Grobice. Każdy fan serialu Czterej pancerni  
i pies powinien koniecznie tu przyjechać. 

Owszem, we wsi działają Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Jana Brzechwy oraz Fabryka 
Farb i Lakierów „Malchem”, jednak najwięk-
szą jej chlubą jest Zakład Kynologii Policyjnej, 
funkcjonujący w strukturach Centrum Szko-
lenia Policji w Legionowie, jedna z najnowo-
cześniejszych placówek tego typu w Europie. 
W Sułkowicach prowadzi się szkolenie prze-
wodników i tresurę psów służbowych policji. 

Legenda placówki to Trymer, owczarek nie-
miecki, który z pomocą tresera Franciszka 
Szydełki znakomicie wcielił się w rolę Szarika, 
przyczyniając się – przynajmniej na ekranie – 
do pokonania faszystowskich Niemiec. Od lat 
– wypchany – służy za eksponat w Zakładzie 
Kynologii Policyjnej. Reżyser i scenarzysta 
Krzysztof Szmagier w 1970 r. właśnie w Sułko-
wicach nakręcił serial przygodowy dla dzieci  
i młodzieży o konkurencie Szarika, czyli o psie 
Cywilu. 

Szkoda, że policyjnych czworonogów nie 
było w Sułkowicach już w 1906 r. Spokojnie 
poradziłyby sobie z 18 bandytami, którzy do-
konali napadu rabunkowego na miejscowy 
dwór. 

Sułkowice (gmina Chynów)
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Tomczyce (w 1447 r. Thomczice) to wieś 
wywodząca nazwę od chrześcijańskiego 

imienia Tomasz, położona na południe od 
Mogielnicy, na skarpie nadpilickiej, na tere-
nie rezerwatu przyrody. Kiedyś przeprawiano 
się przez rzekę promem, w latach 1979–1981 
postawiono most, przebudowany na początku 
XXI w. przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. 

Spośród właścicieli Tomczyc rekrutowa-
li się kolatorzy parafii Michałowice, pocho-
wani w kryptach kościoła i na cmentarzu 
parafialnym. 29 grudnia 1840 r. zmarł Fran-
ciszek Szamerski, syn Ignacego i Marianny  
z Rogojskich, mężczyzna niezbyt wylewny  
w obcowaniu z ludźmi, ale porządny obywatel 
ziemski. Po jego śmierci w posiadanie mająt-
ku Tomczyce weszli Rogojscy. W 1873 r. wieś 
kupił Michał Józef Antoni Fredro-Boniecki 
(1839–1877), rodem z Żydowa w Kieleckim, 

starszy brat heraldyka Adama, doktor filozo-
fii i nauk przyrodniczych, historyk amator, 
badacz dziejów Śląska. W 1867 r. ożenił się  
z Marią Jaroszyńską, prawnuczką Stanisława 
Szczęsnego Potockiego. Jednym z jego synów 
był Stanisław Adam Michał (1870–1943), 
kolejny dziedzic Tomczyc. W 1940 r. ukry-
wający się w jego majątku oficerowie Wojska 
Polskiego zawiązali organizację „Orzeł Biały”. 
24 sierpnia 1943 r. Stanisław został areszto-
wany przez Niemców i niedługo potem zginął  
w Oświęcimiu. Majątek, choć nie na długo, 
przejął Andrzej Boniecki. 

Pamiątką po dziedzicach jest przede wszyst-
kim pałac, zbudowany ok. poł. XIX w., który 
po II wojnie światowej popadł w ruinę. W la-
tach 50. mieszkali w nim działkowicze, w la-
tach 80. XX w. został przebudowany na potrze-
by Domu Pomocy Społecznej. 

Tomczyce (gmina Mogielnica)
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Warka – pięknie położona na skraju nadpi-
lickiej skarpy, leżąca przy linii kolejowej 

Warszawa–Radom–Kraków, mająca dogodne 
połączenia drogowe z Warszawą, Piasecznem, 
Grójcem, Białobrzegami i Kozienicami, jest 
miastem piwa, historii i społeczników. Bycie 
obywatelem grodu liczącego obecnie ok. 11 500 
mieszkańców stanowi powód do dumy.

Jeszcze w 1284 r. Warka była wsią, choć zna-
czącą. Po raz pierwszy jako miasto (łac. oppi-
dum) występuje w dokumencie z 1321 r. Przy-
wilejem z 16 czerwca tego roku książę czerski 
Trojden I potwierdził wcześniejsze – dokonane 
przez swego dziada Siemowita i stryja Konrada 
– nadanie na rzecz klasztoru dominikanów mły-
na znajdującego się na Pilicy w mieście Warka. 
Zatem miejskość grodu ziściła się pomiędzy 

rokiem 1284 a 1321. Fakt pochowania księcia 
Trojdena I w kościele dominikańskim wiele 
mówi o randze Warki w dawnej ziemi czerskiej. 

Już w XV w. Warka słynęła z produkcji piwa, 
z którym do dziś jest kojarzona. Przywilejem  
z 18 czerwca 1478 r. książę mazowiecki Bo-
lesław V nadał rajcom Warszawy prawo do 
sprzedaży piwa wareckiego – w jednej jed-
nak piwnicy, znajdującej się pod ratuszem 
warszawskim. W XVII w. po Europie krążyła 
anegdota o dostojniku kościelnym, który tak 
bardzo zasmakował w wareckim piwie, że jako 
kardynał w Rzymie, będąc chorym, wzdychał 
do niego. Domownicy, myśląc, że chory wzy-
wa pomocy jakiejś świętej, padli na kolana, 
wołając: Santa Piva di Warka ora pro nobis! 
Wareckie piwo było przysmakiem mazowiec-

Warka (siedziba gminy)
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kiej szlachty. Wyrobem napoju zajmowali 
się piwowarzy. W 2. poł. XIX w. mieszczanie 
nie produkowali już piwa. Wareckiego piwa 
– zauważył Władysław Matlakowski – i śladu 
nie ma, bo je zastąpiło dwa razy na tydzień 
przywożone bawarskie z Warszawy. Tradycje 
podtrzymywał browar w Winiarach. W latach  
70. XX w. w Warce uruchomiono Zakłady Pi-
wowarskie. Dzisiejszy Browar Warka, wcho-
dzący w skład Grupy Żywiec S.A., to superno-
woczesna firma, o czym można przekonać się 
podczas wycieczki. 

Do momentu założenia w 1670 r. miasta 
Nowego Jeruzalem (Góra Kalwaria) Warka 
była najważniejszym ośrodkiem życia kościel-
nego i zakonnego w ziemi czerskiej. Parafię 
ufundowano zapewne już w XII w. Kościół far-
ny obecnie nosi wezwanie św. Mikołaja Bisku-
pa, ale przed wiekami oddany był pod opiekę 
Matki Boskiej, św. Mikołaja, św. Jana Chrzci-
ciela i św. Katarzyny. Konsekracja drewnianego 
kościoła nastąpiła w 1501 r. Podczas wielkie-
go pożaru w 1616 r. – odnotował podróżnik  
z Węgier – spłonęły wszystkie ołtarze, dzwo-

ny, bałwochwalcze posągi, wszystko doszczęt-
nie się spaliło. W 1630 r. Maciej Łubieński, 
biskup poznański, skonstatował, że kościół 
parafialny przed około piętnastu laty spalił 
się doszczętnie, był bowiem drewniany. Od-
budowano go, jak zauważył, już cegły palonej 
na dawnem miejscu i już chór mniejszy z za-
krystyą, sufitem i kaplicą bractwa literackiego 
od strony południowej jest zupełnie wykoń-
czony i przyozdobiony. Wtedy powstał jedno-
nawowy budynek z trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium oraz dwiema symetrycznymi 
kaplicami. Świątynia była przebudowana po 
kolejnym pożarze z 1650 r. i zniszczeniach 
potopu szwedzkiego, odnawiana i przekształ-
cana w 1836 r. oraz gruntownie remontowana  
w pierwszej dekadzie XX w., staraniem  
ks. Marcelego Ciemniewskiego. W 1913 r. 
wzmocniono wzgórze kościelne, otaczając je 
murem wraz z kapliczkami mającymi nawią-
zywać do czasów, gdy Warka posiadała siedem 
świątyń. Kościół został odnowiony po znisz-
czeniach wojennych w 1948 r. W ołtarzu głów-
nym widnieje obraz Matki Bożej z Dzieciąt-
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kiem, w sukience ze srebrnej blachy. Podobno 
w podziemiach pochowani są przedstawiciele 
rodziny Ciołków, w tym siłacz Stanisław. 

U stóp kościoła św. Mikołaja Biskupa, przy 
ul. Mostowej, stoi studnia nazywa Dziekan-
ką. Do 1944 r. zaopatrywała w wodę prawie 
całe miasto. Panuje przekonanie, że woda z tej 
studni posiada sekretną moc. Kto jej skosztu-
je, na pewno wróci do Warki. 

Dominikanie posiadali swój kościół w miejscu, 
gdzie obecnie stoi remiza, przy ul. Farnej 2. Pier-
wotnie wznosił się tam podobno zamek książąt 
mazowieckich. W 1859 r. materiał z rozebranej 
świątyni sprzedano, a wyposażenie trafiło do są-
siednich kościołów parafialnych. Wtedy właśnie, 
z inicjatywy Piotra Wysockiego, szczątki książąt 
mazowieckich zostały uroczyście przeniesione  
z kościoła dominikańskiego do franciszkańskie-
go. Świadek wydarzenia, Władysław Matlakow-
ski, po latach przedstawił swoją wersję upadku 

wareckiego konwentu dominikańskiego: Powód 
do pustkowia kościoła dało złe życie zakonni-
ków, z których jeden miał się w kościele zabić. 

Franciszkanie zostali sprowadzeni do War-
ki w latach 20. XVII w. przez Katarzynę z Bo-
glewic (primo voto Trzebińską secundo voto 
Boglewską). W latach 1632–1634 wznieśli 
własną świątynię – drewnianą. Kościół mu-
rowany, z ołtarzem głównym pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej, wystawili w latach 1652–1746 
jako część franciszkańskiego zespołu klasztor-
nego. Przedsięwzięcie sfinansował m.in. Wła-
dysław Grzegorzewski, kasztelan ciechanow-
ski, dobroczyńca Jasieńca. W 2. poł. XVIII w. 
w zabudowaniach klasztornych odbywały się 
posiedzenia sądów ziemskich czerskich i Ko-
misji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Ziemi 
Czerskiej, zaś po 1864 r. stacjonowało wojsko 
rosyjskie, mieściły się szkoła i plebania. Ko-
ściół, uszkodzony w czasie II wojny światowej, 
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odrestaurowano w 1950 r. Jednym z jego naj-
cenniejszych zabytków jest XVII-wieczny ob-
raz Matki Bożej z Dzieciątkiem, malowany na 
desce. Tablice epitafijne upamiętniają: Kon-
stancję z Górskich Zaborowską (zm. 1820), 
Piotra Zaborowskiego (zm. 1836), Szymona 
Michalczowskiego (zm. 1832), Teklę Michal-
czowską (zm. 1846), dr. Władysława Matla-
kowskiego (zm. 1895). Na początku XVIII w. 
w konwencie pracował bł. o. Rafał Chyliński 
(zm. 1741) – spowiednik, kaznodzieja, opie-
kun cierpiących, ubogich i opuszczonych. Od 
1993 r. kościół pofranciszkański stanowi cen-
trum parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej. 

Sercem miasta jest rynek, który od 8 kwietnia 
1956 r. nosi nazwę: plac Stefana Czarnieckiego. 
Na początku XXI w. centrum miasta podda-
no rewitalizacji, odkrywając przy okazji dawną 
studnię. Jesienią 2012 r. stanął tu pomnik konny 
Stefana Czarnieckiego, wykonany według pro-
jektu Tomasza Górnickiego, absolwenta ASP  
w Warszawie. Odlew z brązu powstał w zakła-
dzie w Niwach Ostrołęckich pod Warką, nale-
żącym do Waldemara Górnickiego, ojca artysty. 
Odsłonięcia pomnika dokonano 7 kwietnia 
2013 r., w 357. rocznicę bitwy pod Warką. 

Dzieje samorządowe Warki symbolizuje 
ratusz. W latach 40. XVIII w. był to drewnia-
ny budynek stojący pośrodku rynku. Obecny, 
klasycystyczny, posadowiony w południowej 
części rynku, datowany jest na 1. ćw. XIX w. 
Oglądający go w latach 40. XIX w. Wincenty 
Hipolit Gawarecki zauważył, że jest z muru 
pokryty dachówką, średniej wielkości, w któ-
rym Magistrat posiedzenia swoje odbywa. 
Podczas powstania styczniowego zrzucono  
z niego dwugłowego orła – znak rosyjskich rzą-
dów. W okresie II Rzeczypospolitej na piętrze 
mieszkał burmistrz, a na parterze swoje biura 
miał Zarząd Miejski. Przechowywano skrzy-
nię żelazną z ciekawym zamkiem i ładnymi 
okuciami mosiężnymi, a także przywileje 
wareckiego cechu szewców i dawne pieczęcie 
cechowe. W archiwum miejskim znajdowały 
się dokumenty nawet z końca XVIII w. – z pod-
pisami Pułaskich. Podczas II wojny światowej 
ratusz wraz z archiwum został w poważnym 
stopniu uszkodzony. Zasadniczą moderniza-
cję przeszedł w latach 2007–2008, kiedy na 
tyłach budynku, na stromej skarpie, dosta-
wiono nową część magistratu i schody prowa-
dzące nad rzekę. Na frontowej ścianie ratusza 
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zobaczyć można tablice pamiątkowe poświę-
cone wydarzeniom historycznym związanym  
z miastem: bitwie pod Warką (7 kwietnia  
1656 r.), powstaniu kościuszkowskiemu  
(1794 r.), lotowi bojowemu nad Warką  
1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”  
(23 sierpnia 1944 r.), uczestnikom walk o nie-
podległość w latach 1939–1945.

Na otoczony murem cmentarz rzymskoka-
tolicki (zwany starym) w Warce wchodzi się, 
od strony ul. Cmentarnej, dużą bramą zbudo-
waną za ks. proboszcza M. Ciemniewskiego. 
Sam proboszcz, który zmarł w 1927 r., po-
chowany jest na wprost bramy, w grobowcu 
ostatnio odnowionym staraniem Społecznego 
Komitetu Organizacyjnego Obchodów Rocz-
nicowych Ks. Marcelego Ciemniewskiego. 
Już od 1875 r., od pamiętnego pogrzebu, sym-
bolem jednoczącym społeczeństwo jest grób 
Piotra Wysockiego – odrestaurowany w latach 
1956–1957 w wyniku ogólnopolskiej akcji 
społecznej. Co roku, w rocznicę nocy listo-
padowej, składane są na nim kwiaty i wieńce. 
Na cmentarzu spoczywają powstańcy stycz-
niowi: major Marcin Ropelewski (1810–1890) 
i Józef Manczarski (1844–1926) – żołnierz 
podpułkownika Władysława Kononowicza. 
Manczarski, więziony w Cytadeli Warszaw-
skiej, podczas przesłuchań nikogo nie wydał, 

a zdrajcy plunął w twarz. Ziemia kryje prochy 
żołnierzy I oraz II wojny światowej, m.in. pol-
skich saperów, którzy rozminowywali Warkę 
po styczniowej ofensywie Armii Czerwonej.  
16 września 1990 r. odsłonięto pomnik Ofia-
rom Katynia. Jest to potrójny krzyż, wzoro-
wany na pomniku stoczniowców gdańskich. 
Wykonała go miejscowa – nieistniejąca już – 
Fabryka Urządzeń Mechanicznych. 

W dawnej Warce żyli obok siebie Polacy, Ży-
dzi i Niemcy. Społeczność żydowska posiadała 
swoją gminę wyznaniową wraz z drewnianą 
bożnicą, rytualną rzeźnią i cmentarzem. Pod-
czas II wojny światowej Niemcy spalili bożni-
cę, wymordowali niemal wszystkich Żydów, 
w tym pewnie i Hudelkę, uważaną za naj-
piękniejszą warczankę. Materialnym śladem 
kultury żydowskiej w Warce jest fragment 
cmentarza założonego po 1780 r. na wzgórzu 
na południowy zachód od miasta, przy ul. Bie-
lańskiej. Nie ma tu żadnych nagrobków, teren 
porasta roślinność. Przedstawiciele gminy ży-
dowskiej, zapewne na miejscu poprzedniego, 
wystawili nowy, murowany ohel cadyka Izra-
ela Izaaka Kalisza (1779–1848), propagatora 
chasydyzmu, społecznika. Jego syna, Morde-
chaja Menachema Mendla Kalisza z Warki 
(1819–1868), mistrza kontemplacji, zwano 
Milczącym Cadykiem. 

309 310
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Około 18 kilometrów na południowy za-
chód od Grójca, przy drodze wojewódz-

kiej nr 725 do Rawy Mazowieckiej, nad rze-
ką Mogielanką, leży trochę baśniowa wieś, 
wzmiankowana w 1392 r. – Vilkovo, w roku 
1579 – Wilków. Gniazdo rodziny Wilkow-
skich vel Wilskich h. Półkozic. Obecnie w die-
cezji łowickiej.

W XIV w. właścicielami wsi byli m.in. Krzysz-
tof Wilski (uważany za fundatora kościoła i pa-
rafii) oraz Piotr z Małocic, chorąży rawski, któ-
ry w 1392 r. nadał łan zwany Uprzałką i łąkę oo. 
augustianom w Rawie Mazowieckiej. W 2. poł. 
XVI stulecia w Wilkowie i Woli Wilkowskiej, 
na poszczególnych częściach, gospodarowa-
li Wilkowscy: Jan, Joachim, Kasper, Mateusz, 
Mikołaj, Walenty, Wawrzyniec. Najsławniejszy 
reprezentant rodziny to ks. Krzysztof Albert Ci-
borowicz Wilski (1576–1631), syn Wojciecha, 
proboszcz w Wilkowie, a następnie w Białej 

Podlaskiej, oficjał podlaski i brzeski, kanonik 
łucki, fundator i założyciel Akademii Bial-
skiej (od 1633 r. filia Akademii Krakowskiej). 
Przypisuje mu się ufundowanie ok. 1618 r. 
obecnego kościoła w Wilkowie. Wydaje się jed-
nak bardziej prawdopodobne, że wówczas po 
prostu uposażył parafię Wilków ziemią zaku-
pioną od Seweryna Wilkowskiego. Akta wizy-
tacji przeprowadzonej w 1603 r. przez biskupa 
poznańskiego mówią o drewnianym kościele 
pw. św. Wawrzyńca, znajdującym się w dobrej 
kondycji materialnej, co być może było zasługą 
Abrahama i Macieja Wilkowskich. W każdym 
razie portret ks. Krzysztofa Wilskiego jeszcze  
w latach 70. XX w. wystawiano w kościele przy 
katafalku podczas nabożeństwa żałobnego za 
dobroczyńców świątyni w dniu Wszystkich 
Świętych. 

W 1818 r. kościół miał fundamenty zbutwia-
łe, ściany powykręcane, sufit z tarcic od dawna 

Wilków (gmina Błędów)

311	 Kościół	parafialny	pw.	św.	Wawrzyńca	w	Wilkowie	
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ułożonych zupełnie podrujnowany i zgniły, 
krokwie upadkiem grożące […] a dach zupeł-
nie w całej swej powierzchni zgnił. Z polece-
nia Komisji Województwa Mazowieckiego zo-
stał zamknięty. W latach 1821–1824 renowa-
cję przeprowadził Jakub Kubicki (1758–1833), 

najwybitniejszy architekt polskiego klasycy-
zmu, uczeń Dominika Merliniego. Co naj-
mniej od 1820 r. dzierżawił majątek Wilków, 
a od 1832 r. był jego właścicielem. Do wnętrza 
modrzewiowej świątyni Kubicki wprowadził 
16 kolumn podtrzymujących więźbę dachową 

312	 Dzwonnica
313	 Kapliczka	Chrystusa	Dobrego	

Pasterza
314	 Grobowiec	Jakuba	Kubickiego	 

na	cmentarzu	parafialnym	

312

313 314
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i półkoliste okno frontonu. Podczas następ-
nych remontów liczba kolumn uległa zmniej-
szeniu, a także zapewne skasowano wieżę. 

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem z 1861 r., autorstwa 
Józefa Wernera. Pamiątkami z XVI w. są: am-
bona oraz monstrancja ze stopą, ofiarowana 
przez małżeństwo Jana i Druzianę Wilkow-
skich. Wśród obrazów wyróżnia się Matka 
Boska z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicie-
lem, kopia według Rafaela, namalowana przez 
Andrzeja Pfanhausera w 1894 r. Polichromię  
ok. 1950 r. wykonał Stanisław Konarzewski. 

Mocno zaznaczył swoją obecność w Wilkowie 
ks. proboszcz Marian Panek (zm. 2012), kano-
nik łowicki, kawaler Orderu Uśmiechu, admini-
strujący parafią na przełomie XX i XXI w. Wybu-
dował nową plebanię, odnowił kościół, postawił 
nowy parkan wokół cmentarza parafialnego. 
Wzniósł – według własnego projektu – muro-
waną, wielce oryginalną dzwonnicę. W środku 
jest m.in. nowoczesna chłodnia dla zmarłych. 
Na fasadzie, obok drzwi wejściowych, widnieją 
tablice upamiętniające m.in.: 45 proboszczów 
(od ks. Krzysztofa Wilskiego do ks. Mariana Pan-
ka); 25-lecie posługi duszpasterskiej ks. Panka  
w parafii Wilków (1984–2009); 50 lat w służbie 
Bogu i ludziom ks. Panka; rodziców ks. Panka 
– Józefa (1890–1963) i Juliannę z Szymańskich 
(1898–1957) pochowanych na cmentarzu para-
fialnym w Żukowie koło Milanówka; pierwszy 
zjazd rodzinny we wrześniu 2000 r. pochodzą-
cej z miejscowej parafii rodziny Biedrzyckich, 
potomków Jakuba (ur. ok. 1740 r.) i Tekli z Pyic-
ków; 10. rocznicę zarządzania diecezją łowicką 
przez ks. biskupa Alojzego Orszulika. Przed mu-
rem otaczającym cmentarz przykościelny stoi fi-
gura Chrystusa Dobrego Pasterza, ufundowana 
przez parafian wilkowskich z okazji jubileuszu 
50-lecia kapłaństwa ks. Panka. O proboszczu – 
jako społeczniku – powinniśmy pamiętać, gdy 
będziemy w ośrodku zdrowia lub w efektownym 
budynku szkoły podstawowej, w którym dziś 

mieści się również Niepubliczne Gimnazjum 
im. ks. Mariana Panka. 

Wilkowska nekropolia, założona ok. 1829 r., 
znajduje się ok. 200 m na północny wschód 
od kościoła. Najstarszy jest grobowiec rodzin-
ny architekta Jakuba Kubickiego, wykonany  
ok. 1833 r. z piaskowca, w formie kolumny do-
ryckiej z wazą. Na trzonie umieszczono herb 
Skrzydlata Kolumna oraz inskrypcję: 

Popioły Twe zamknięto w tym samotnym 
grobie, 

Pamięć w sercu i duszy zostaje po Tobie. 
Określenie samotny grób może wskazywać, 

że Kubicki był jednym z pierwszych zmarłych 
pogrzebanych na wilkowskim cmentarzu para-
fialnym. Istnieje wersja, że jego szczątki ekshu-
mowano i przeniesiono na Powązki. To nie ko-
niec zagadek związanych z architektem i jego 
rodziną. Kim był dla niego ks. Dyonizy Kubicki, 
proboszcz Wilkowa w latach 1808–1809? 

Tu wraz ze swoją drugą żoną Heleną  
z domu Lepigé (1826–1898) h. Gromiec spo-
czywa Aleksander Grobicki (1816–1899)  
h. Trąby, syn upamiętnionych w kościele  
w Michałowicach Marcina i Elżbiety Grobic-
kich, właściciel Wilkowa i Odrzywołka. Syn 
tegoż Aleksandra, także Aleksander (1858–
1931), odziedziczył Wilków wraz z dworem 
wzniesionym w latach 1899–1901 według 
projektu Józefa Hussa. Tenże Aleksander 
spoczywa na Powązkach. Za to na cmentarzu  
w Wilkowie znajduje się symboliczna mogiła 
jego syna – Jerzego Grobickiego (1891–1972), 
uczestnika dwóch wojen światowych, szwole-
żera, generała brygady, kawalera Orderu Virtuti 
Militari, oraz synowej – Anny z Harajewiczów 
(1892–1982). Oboje pochowani są w Toronto 
w Kanadzie. Za to już w prawdziwym grobie 
śpi syn Jerzego i Anny – Aleksander Grobicki 
(1914–1995), dziennikarz, prozaik, żołnierz 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pocho-
wany wraz ze swoją trzecią żoną, Stanisławą  
z domu Węgiełek (1914–1997). 
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Około 2 km na północ od Grójca, nad 
rzeczką Molnicą, leży wieś Worów. Za-

prowadzi nas tam – widoczna z daleka – wieża 
kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Wśród worowian panuje przekonanie, że ich 
parafia jest starsza od grójeckiej. 

Nie jest wykluczone, że pierwotny kościół 
został ufundowany już w XII lub XIII w. przez 
Przerowów z Drwalewa. Już w 1428 r. istniała 
parafia. Pod rokiem 1603 wzmiankowany jest 
kościół drewniany pw. św. Floriana i Jedena-
stu Tysięcy Panien. Jego dobroczyńcami byli 
Drwalewscy, Zawiszowie i Rosochowscy. 

W XVIII w. dużą rolę w życiu parafii Worów 
odgrywała rodzina Prażmowskich h. Belina, 
wywodząca się z niedalekiego Prażmowa, po-
siadająca także dobra Kośmin. W roku 1696 

Michał Prażmowski (zm. 1717), starosta nie-
szawski, sprawił dzwon duży, a w następnym 
roku zapewne i mały z napisem: Sit nomen 
domini benedictum s. Floriane ora pro no-
bis. Ok. poł. XVIII w. – za ks. Gadomskiego – 
w Worowie stanął nowy kościół. W dziele za-
pewne partycypował Franciszek Prażmowski 
(1734–1813), dziedzic Kośmina, kasztelan za-
kroczymski, uczestnik Sejmu Wielkiego, ka-
waler Orderów Orła Białego i Świętego Stani-
sława, pochowany w Worowie. Jakiś czas urząd 
miejscowego proboszcza sprawował jego syn, 
ks. Adam Michał Prażmowski (1764–1836), 
późniejszy biskup płocki, historyk Kościoła.  
Z okresu fundacji XVIII-wiecznego kościo-
ła zachowały się: lustro w ramie rokokowej, 
krzyż ołtarzowy, kielich gładki. Na ten wiek 

Worów (gmina Grójec)

315	 Kościół	parafialny	pw.	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	w	Worowie	
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datuje się też kopię obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, malowaną na desce. 

Obecny kościół – murowany, w stylu neo-
gotyckim – wzniesiono w pierwszej dekadzie  
XX w. za ks. Witolda Prądzyńskiego, według pro-
jektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Konsekrował 
go w 1916 r. abp Aleksander Kakowski. Ks. Sta-
nisław Słaby w 1957 r. na złoty jubileusz swoje-
go kapłaństwa ufundował witraże i organy. 

W pobliżu kościoła stoi figura św. Jana Ne-
pomucena (z XIX w.) zadedykowana pamięci 
Marii Rostworowskiej, z domu Popiel, brata-
nicy Wincentego, arcybiskupa warszawskiego. 
Maria wyszła za mąż za dziedzica Lesznowoli, 
Feliksa Rostworowskiego (1826–1885), syna 
Stanisława i w ten sposób trafiła do parafii 
Worów. Imię czeskiego świętego w rodzinie 
Rostworowskich cieszyło się popularnością; 
nosił je literat Jan Nepomucen Rostworowski 
(1739–1847). W 1939 r. wystawiono pomnik 

w formie głazu narzutowego ku czci obywate-
li gminy Kobylin, którzy w latach 1918–1920 
polegli na polu chwały w walkach o niepod 
ległość ojczyzny. 

Na cmentarzu parafialnym na pewno przy-
staniemy przy kwaterze zmarłych w Domu 
Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Znicz od 
współczesnych samorządowców i krajoznaw-
ców należy się Stanisławowi Czekanowskiemu 
(zm. 1963), dziedzicowi Kośmina, jednemu  
z ojców samorządu gminnego i powiatowego  
w Grójeckiem, prezesowi Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego w Grójcu. 

Na północ od Worowa, w Woli Worowskiej, 
znajduje się kurhan z pierwszych wieków na-
szej ery, uważany jeszcze niedawno za wcze-
snośredniowieczne grodzisko. Jest tam też 
pałac, zbudowany w 1917 r. dla Antoniego Ste-
fana i Natalii Mękarskich, spoczywających na 
worowskim cmentarzu. 

316	 Kapliczka	św.	Jana	Nepomucena
317	 Inskrypcja	na	cokole				

316

317
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W południowo-wschodniej części powia-
tu grójeckiego, przy drodze powiatowej 

prowadzącej do Łychowa, blisko drogi woje-
wódzkiej nr 735, leży wioska Wrociszew. Le-
genda opowiada o rycerzu z Palczewa, uczest-
niku wyprawy krzyżowej, który w niewoli 
saraceńskiej, ślubował, że jeśli uda mu się po-
wrócić do Palczewa, to ufunduje parafię i ko-
ściół na chwałę Boga. Wróciwszy do kraju, za-
łożył parafię, a na uposażenie duchowieństwa 
przeznaczył część gruntów z dóbr Palczew, któ-
rą nazwał Wrociszewem.

Owa historia mogłaby się wydarzyć przed 
1297 r. Wtedy właścicielem wsi Wrociszowo 

był biskup poznański wraz z kapitułą. Za-
pewne właśnie biskupi poznańscy ufundo-
wali w XIV–XV w. kościół i erygowali parafię.  
W XVI-–XVII w. świątynią pw. św. Małgorzaty 
we Wrociszewie opiekowała się rodzina Mi-
chałowskich h. Jasieńczyk, rezydująca w pobli-
skim Michałowie. Bracia Kasper (1568–1611) 
i Melchior (1572–1625) wprowadzili rodzinę 
w Krakowskie, nie zrywając jednak związ-
ków z ziemią czerską. W życiu parafii Wroci-
szew uczestniczyli synowie Melchiora: Jakub 
(1612–1663), kasztelan biecki, oraz Jacek (ok. 
1616–1661), stolnik różański, starosta kurze-
niecki i kłobucki. Pan Jacek, absolwent zagra-

Wrociszew (gmina Warka) 

318	 Kościół	parafialny	pw.	św.	Małgorzaty	we	Wrociszewie
319	 Kaplica	Brzezińskich	i	Dal	Trozzów	na	cmentarzu	parafialnym,	wzniesiona	według	projektu	architekta	F.	Braumana
320	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	im.	Stefana	Kardynała	Wyszyńskiego	
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nicznych uczelni, założył parafialną bibliotekę 
i szkołę, zapisał kościołowi w testamencie 
sumę 20 tys. złotych polskich. Pochowany zo-
stał w podziemiach kościoła. W 1776 r. pleban 
wrociszewski otworzył trumnę. Stolnik różań-
ski po ponad stu latach od śmierci wciąż miał 
się nieźle: czerstwy na twarzy, z włosami i wą-
sami, żupan i koszula jak spod igły. 

Dzieje Wrociszewa pełne są pożarów, które 
nie omijały także świątyni. W 1603 r. stał tu 
kościół drewniany pw. św. Małgorzaty. Kolej-
ne kościoły drewniane niszczone były przez 
ogień w latach: 1703, 1733, 1768, 1776, 1782. 
Po pożarze z 1794 r. postawiono małą kaplicę, 
jakby prezbiterium, a potem dobudowano do 
niej szopę z desek pokrytą słomą. Ok. 1828 r. 
w miejsce szopy zbudowano nawę. W wielkim 
ołtarzu owego kościółka znajdował się obraz 
Matki Bożej przywieziony z Sokala przez Jac-
ka Michałowskiego. W archiwum parafialnym 
długo przechowywano list, w którym pan Ja-
cek opisał cud wiążący się ze sprowadzeniem 
wizerunku do Wrociszewa. 10 czerwca 1889 r. 
poświęcono kamień węgielny pod budowę no-
wego kościoła, już murowanego, w stylu neo-
gotyckim, według projektu Franciszka Brau-
mana. Inwestycję rozpoczął ks. Julian Budzi-
szewski, a dokończył ks. Franciszek Ożarek. 
21 maja 1904 r. świątynię pw. św. Małgorzaty 
konsekrował bp Kazimierz Ruszkiewicz. Jego 
Eminencja zatrzymał się we Wrociszewie na 
przeszło trzy dni. Zachwycił się trójnawowym 
kościołem z dwiema wieżami, ołtarzami z dę-
bowego drzewa, organami o kilkunastu gło-
sach z dwiema klawiaturami. Modlił się przed 
obrazem Matki Bożej. 

W tym samym czasie na cmentarzu para-
fialnym wzniesiono kaplicę grobową dla ro-

dzin Brzezińskich i Dal Trozzów. Najstarszy 
nagrobek kryje szczątki Jana Skopańskiego 
(zm. 1843) oraz jego syna Karola (zm. 1861), 
proboszcza wrociszewskiego. Wiele inskrypcji 
– ze względu na bliskość tzw. przyczółka wa-
recko-magnuszewskiego i przechodzącą tędy 
ofensywę styczniową 1945 r. – odnosi się do 
okresu II wojny światowej. 20 sierpnia 1944 r. 
zginął ugodzony pociskiem Jerzy Ciechanow-
ski, syn ambasadora RP w USA Jana Ciecha-
nowskiego (1887–1973). Następnego dnia 
śmierć zabrała Andrzeja Zaleskiego. Jerzy  
i Andrzej mieli po 24 lata, należeli do AK. 
Duże żniwo zebrała śmierć 15 stycznia 1945 
r.: Lonia Janusik (lat 20), Waleria z Kaczmar-
ków Kościanek (lat 35), Jadwiga z Węgrzynowi-
czów Milewska (lat 25), Andrzejek Milewski, 
Felicja z Węgrzynowiczów Smirnow (lat 46), 
Kacper Żuchnowski (lat 42 lata) i inni. Zginął 
także proboszcz wrociszewski, ks. Franciszek 
Widyński (lat 45). 

Obok kaplicy Brzezińskich i Dal Trozzów 
stoi grób rodziny Wyszyńskich. W latach 
1918–1948 na wrociszewskich organach grał 
Stanisław Wyszyński, rodem ze wsi Gać nad 
Liwcem. Skromny organista nawet nie śnił  
o tym, że jego syn zostanie prymasem Polski. 
Ks. Stefan Wyszyński często bywał we Wro-
ciszewie. Związałem się gorąco z ołtarzem 
Matki Boskiej Wrociszewskiej – wspominał 
w 1953 r. – przed którym spędzałem co dzień 
długie godziny wieczorne. Ojciec prymasa 
zmarł 15 lutego 1970 r., w wieku 94 lat. Po-
grzeb odbył się 18 lutego we Wrociszewie. 
Uczestniczył w nim kardynał Karol Wojtyła  
i 15 biskupów. Imię Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego nosi Publiczna Szkoła Podstawowa 
we Wrociszewie. 
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Przy drodze wojewódzkiej nr 707, łączą-
cej Nowe Miasto nad Pilicą ze Skiernie-

wicami, wśród łąk i pól nad rzeką Rokitną, 
leży wieś Żdżary. Tutaj wypalono kiedyś las, 
a potem na Górce Świętego Jana – gdzie te-
raz w cieniu wielkiego wiązu stoi stara figura 
św. Jana Nepomucena – postawiono pierwszą 
drewnianą kaplicę lub kościół. 

Żdżarska parafia, należąca do diecezji ło-
wickiej, wzmiankowana jest już pod rokiem 
1529. Nową świątynię w latach 1600–1603 
zbudował Maciej Leniek (ok. 1545–1609), 
dziedzic Żdżar i Rokitnicy, kasztelan dorpacki, 
starosta ikskulski, kircholmski, nowogrodzki, 
ryski, dzielny rotmistrz kampanii inflanckich, 
spowinowacony ze sławnym rodem Sapiehów. 
Następną, drewnianą, wystawioną ok. 1760 r. 
być może należałoby łączyć z osobą pułkowni-
ka wojsk koronnych, Andrzeja Błędowskiego, 
właściciela Żdżar i Rokitnicy. Przypisuje się 
ją ks. Stanisławowi Koźbiałowiczowi, kano-
nikowi regularnemu laterańskiemu. Obecny, 
murowany z cegły, kościół pw. św. Anny i św. 

Mikołaja Biskupa, ufundowany został na prze-
łomie lat 40. i 50. XIX w. przez Józefa Alek-
sego Morawskiego (1791–1855), uczestnika 
kampanii napoleońskich, kawalera Virtuti 
Militari i Legii Honorowej, senatora Królestwa 
Polskiego, wybitnego urzędnika państwowe-
go. W kościele, zbudowanym według projektu 
Henryka Marconiego, znajdują się trzy ołtarze 
klasycystyczne. Jedno z epitafiów upamiętnia 
ks. Marcina Dunina Sulgostowskiego (1774–
1842) rodem ze wsi Wał w parafii Żdzary, ar-
cybiskupa poznańskiego i gnieźnieńskiego, 
prymasa Polski – obrońcę praw Kościoła i ro-
dziny, więzionego przez Prusaków w twierdzy 
kołobrzeskiej. 

W pobliżu kościoła znajduje się Dom Reko-
lekcyjny im. Błogosławionej Franciszki Siedli-
skiej prowadzony przez siostry nazaretanki. 
Franciszka Siedliska (1842–1902) urodziła się 
w Roszkowej Woli, jako córka Adolfa Siedli-
skiego i Cecylii z Morawskich. Była wnucz-
ką fundatora żdżarskiej świątyni. Chorowite 
dzieciństwo spędziła w Żdżarach, młodość  

Żdżary (gmina Nowe Miasto nad Pilicą) 

321	 Figura	św.	Jana	Nepomucena	w	Żdżarach
322	 Kościół	parafialny	pw.	św.	Anny	i	św.	Mikołaja	Biskupa	
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w Warszawie, zmarła zaś w Rzymie. W 1873 r. 
założyła Zgromadzenie Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu, sama przyjmując imię 
zakonne: Maria od Pana Jezusa Dobrego Pa-
sterza. Owa „apostołka rodziny” beatyfikowa-
na została 23 kwietnia 1989 r. Jej imię nosi 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach. 

Na cmentarzu parafialnym najstarszy na-
grobek kryje prochy Józefa Aleksego Moraw-
skiego. Największym obiektem jest – zbudo-
wana w 1870 r. staraniem jego córki Cecylii 
– kaplica grobowa Siedliskich, neogotycka, na 
planie prostokąta. Obok niej pochowani są 
m.in. rodzice biskupa pomocniczego diecezji 
łowickiej, ks. Józefa Zawitkowskiego – poety, 
kompozytora, autora słów pieśni: Panie do-
bry jak chleb. Biskup Zawitkowski urodził się  
23 listopada 1938 r. we wsi Wał, czyli tam, 
gdzie abp Dunin Sulgostowski. Wiele lat jego 
kazania głoszone w kościele Świętego Krzyża 
w Warszawie transmitowało Polskie Radio.  

W swojej poetyckiej homiletyce nieraz od-
nosi się do swoich chłopskich korzeni, do 
ukochanej matki, do żdżarskiego kościółka, 
gdzie służył do mszy i odprawił mszę prymi-
cyjną. Zwykł przypominać postać o. Floriana 
Stępniaka – kapucyna rodem ze Żdżar, który  
12 sierpnia 1942 r. zginął w komorze gazowej 
w Dachau, a 13 czerwca 1999 r. został beatyfi-
kowany w grupie 108 polskich męczenników  
II wojny światowej. Biskup Zawitkowski 
wspiera także Dziecięco-Młodzieżową Orkie-
strę Dętą „Esta”. Zespół z sukcesami konty-
nuuje tradycje orkiestry założonej na począt-
ku XX w. przez Wincentego Łoskowskiego, 
dziedzica Żdżar, wybitnego rolnika i światłego 
społecznika. W 1909 r. włościanie żdżarscy 
oprawili muzycznie Wystawę Przemysłu i Rol-
nictwa w Częstochowie. W dniu 10 sierpnia 
1975 r. orkiestra ze Żdżar wystąpiła podczas 
uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej  
w Lewiczynie. 

323	 Dom	Rekolekcyjny	Sióstr	Nazaretanek	
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Starostwo Powiatowe w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 59
tel. 48 665 11 00
fax. 48 665 11 47
www.grojec.pl
e-mail: starostwo@grojec.pl

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47
tel. 48 664 30 91; 48 664 23 01
fax. 48 664 21 03 
www.grojecmiasto.pl
e-mail: urzad@grojecmiasto.pl

Urząd Gminy w Belsku Dużym
05-622 Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A
tel. 48 661 12 71
fax. 48 661 13 40
www.belskduzy.pl
e-mail: urzad@belskduzy.pl

Urząd Gminy w Błędowie
05-620 Błędów, ul. Sadurkowska 13
tel. 48 668 00 10
fax. 48 668 06 55
www.bledow.pl
e-mail: urzad@bledow.pl

Urząd Gminy w Chynowie
05-650 Chynów, Chynów 58 
tel. 48 661 57 00
fax. 48 661 57 33
www.chynow.pl 
e-mail: chynow@chynow.pl

Urząd Gminy w Goszczynie
05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2
tel. 48 663 22 60
fax. 48 663 22 47
www.goszczyn.pl
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Urząd Gminy w Jasieńcu
05-604 Jasieniec, ul. Warecka 42
tel. 48 661 35 70
fax. 48 661 35 81
www.jasieniec.pl
e-mail: jasieniec@jasieniec.pl

Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy
05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1
tel. 48 663 51 49
fax. 48 663 51 49
www.mogielnica.pl
e-mail: gmina@mogielnica.pl

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą,  
pl. o. Honorata Koźmińskiego 1/2
tel. 48 674 10 98
fax. 48 674 11 79
www.nowemiasto.pl 
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

Urząd Gminy w Pniewach
05-652 Pniewy, Pniewy 2
tel. 48 668 64 24
fax. 48 668 64 24
www.pniewy.pl
e-mail: pniewy@pniwy.pl

Urząd Miejski w Warce
05-660 Warka, pl. Stefana Czarnieckiego 1
tel. 48 665 12 00
fax. 48 665 12 25
www.warka.pl 
e-mail: um@warka.org.pl

Oferta turystyczna i kulturalna
Informacja turystyczna
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Początki
Tradycje muzealnictwa w Grójeckiem sięga-

ją pierwszej dekady XX w., kiedy w Lewiczynie 
ks. Wojciech Dyonizy Bryndza rozpoczął bu-
dowę wieży, mającej pełnić funkcje dzwonnicy 
i muzeum. Zaprojektował ją znany architekt 
Franciszek Krzywda-Polkowski (1881–1949). 
Nowatorskiego pomysłu nie zrealizowano.

Efemerydami okazały się powstałe zaraz 
po II wojnie światowej Muzeum Powiatowe  
w Małej Wsi i Muzeum Ornitologiczno-Przy-
rodnicze w Turowicach. Fiaskiem skończyły 
się starania, czynione w latach 70., mające 
na celu urządzenie w grójeckim ratuszu mu-
zeum miejskiego. Niegdysiejsze Muzeum Sa-
downictwa mieściło się w podziemiach Domu 
Ogrodnika w Grójcu. 

Udało się w Warce, choć nie od razu. Już  
w międzywojniu zabiegano o utworzenie mu-
zeum poświęconego Piotrowi Wysockiemu,  
w czym pomoc zaoferował wybitny kolekcjo-
ner Ludwik Gocel. W latach 50. skromne Mu-
zeum Regionalne działało w pałacu w Winia-
rach. Zorganizował je i prowadził miejscowy 
oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno
-Krajoznawczego. Powodzeniem cieszyła się 
wystawa zaaranżowana w 1956 r., w związku 
z 300. rocznicą bitwy pod Warką. 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
ul. K. Pułaskiego 24
05-660 Warka
tel./fax. 48 667 22 67
www.muzeumpulaski.pl 
e-mail: sekretariat@muzeumpulaski.pl

Duchowym spadkobiercą dzieła wareckie-
go PTTK jest Muzeum im. Kazimierza Puła-
skiego w Warce. Otwarto je w styczniu 1967 r.  
w winiarskim dworze. 

Wybór patrona miał polityczny podtekst. Ka-
zimierz Pułaski to przecież starościc warecki, 

bohater Polski i Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej. Urodził się 6 marca 1745 r. 
w dworze Pułaskich w Warszawie. Wątłego 
niemowlaka natychmiast ochrzcił misjonarz 
z parafii Świętego Krzyża, ks. Krzysztof Faltz. 
W dniu 14 marca dopełniono ceremonię, a jed-
nym z rodziców chrzestnych został Stanisław 
Poniatowski (1676–1762), wojewoda mazo-
wiecki. O dzieciństwie i młodości Kazimierza 
niewiele wiadomo. Zapewne przebywał w Mi-
tawie na dworze księcia kurlandzkiego Karo-
la Krystiana Wettyna, gdzie podkochiwał się  
w żonie tegoż królewicza polskiego, Francisz-
ce z Krasińskich. Został najsławniejszym 
dowódcą konfederacji barskiej. Posądzony  
o zamiar porwania króla, notabene syna swo-
jego ojca chrzestnego, musiał uciekać z kraju. 
Ostatecznie, po wielu perypetiach na ziemi 
tureckiej i francuskiej, wylądował na konty-
nencie amerykańskim jako generał w armii 
Jerzego Waszyngtona. Dokonywał cudów wa-
leczności, wciąż myśląc o powrocie do kraju. 
Zmarł w październiku 1779 r. w wyniku ran 
odniesionych w bitwie pod Savannah. 

Pod koniec lat 30. XX w. promocją związa-
nego z Warką bohatera dwóch narodów zajęli 
się: ostatni właściciel Winiar – hrabia Wacław 
Dąmbski oraz prawnik i historyk – dr Juliusz 

Muzea i kolekcje muzealne

324	 Siedziba	Muzeum	im.	Kazimierza	Pułaskiego	 
po	rewitalizacji	

324
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Stanisław Harbut z Krakowa. W sierpniu 1939 r. 
z parku w Winiarach uroczyście pobrano zie-
mię celem przewiezienia jej do USA na pole 
ostatniej walki Kazimierza. Po II wojnie świa-
towej pamięć o ojcu amerykańskiej kawalerii 
stała się propagandowym argumentem ma-
jącym wspomóc podniesienie Warki z ruin. 
Prasa polska zapowiadała rychłą odbudowę 
miasta Pułaskiego przez wielkiego brata zza 
oceanu. W 1947 r. we dworze w Winiarach 
– przy udziale zastępcy ambasadora USA  
w Polsce Geralda Keitha – hucznie obchodzo-
no rocznicę urodzin Pułaskiego. Wydawało 
się, że pomoc amerykańska już-już nadcho-
dzi. Wprawdzie trochę się opóźniała, lecz  

w mieście nad Pilicą wiara w Amerykanów  
i w Polonię amerykańską nie gasła. W Mu-
zeum Regionalnym PTTK znacząco wyekspo-
nowano postać obrońcy Częstochowy, a w par-
ku w Winiarach w 1959 r. odsłonięto obelisk 
ku jego czci – znak nadal żywej wiary w Ame-
rykę. Wiele mówiło się o stworzeniu w Warce 
tzw. Pulaski village. 

W latach 70. dość często odwiedzał Winia-
ry ambasador USA w Polsce, a obok siedziby 
muzeum stanął pomnik patrona autorstwa 
warszawskiego rzeźbiarza Kazimierza Dani-
lewicza – dar I sekretarza KC PZPR Edwarda 
Gierka. Poszczególne sale stałej ekspozycji 
poświęcono: Kazimierzowi Pułaskiemu w Pol-
sce, Kazimierzowi Pułaskiemu na ziemi ame-
rykańskiej, Tadeuszowi Kościuszce, Julianowi 
Ursynowi Niemcewiczowi, wkładowi Pola-
ków w życie kulturalne Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej. W salach wystaw 
czasowych dominują sprawy polskiej emigra-
cji i sztuka współczesna. Istotnym nurtem 
działalności są także badanie i popularyzo-
wanie dziejów Warki i regionu. Wystawę ple-
nerową Warka. Małe miasto z wielką historią  
w lutym 2012 r. zaprezentowano w Senacie RP. 

325	 Kazimierz	Pułaski
326	Wnętrze	pałacu		

327	 Franciszka	Krasińska	

325

326

327
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Wieloletnią dyrektorką placówki była 
Anna Kornatek, z wykształcenia archeolog. 
Od 2004 r. funkcję tę pełni Iwona Stefaniak, 
historyk sztuki. Z jej inicjatywy siedzibę mu-
zeum poddano gruntownej rewitalizacji. Na 
ten cel pozyskano dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2007–2013 
ze środków Europejskiego Funduszu Regio-
nalnego. Muzeum jest ponownie urządzane. 
W dwóch salach na piętrze powstanie stała 
ekspozycja Warka. Miasto dotknięte historią. 
Obok pałacu powstaje gmach Centrum Edu-
kacyjno-Muzealnego. Obecnie rewitalizowa-
ny jest rozległy park, położony na skarpie i 
zboczach nad Pilicą. 

Muzeum Karawaningu
ul. Nowy Zjazd 6
05-660 Warka
tel. 503 660 127

W 2009 r. w Warce uruchomiono pierwsze  
w Europie i jedno z niewielu na świecie Mu-
zeum Karawaningu. Zgromadzono sporo eks-

ponatów ilustrujących dzieje turystyki kem-
pingowej. Do najcenniejszych należą: opel 
blitz z lat 50., amerykański kamper winneba-
go z 1973 r., trabant kombi z 1974 r., polski fiat 
z 1986 r. z przyczepami kempingowymi. 

Muzeum Regionalne 
Plac o. Honorata Koźmińskiego 7a
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel. 48 674 11 23
czynne we wtorki i czwartki w godzinach 
11:00–14:00 

Muzeum Regionalne w Nowym Mieście 
nad Pilicą, tak jak Muzeum im. K. Pułaskie-
go w Warce, ma rodowód PPTK-owski. Swoją 
działalność zainaugurowało w 1960 r., w 560. 
rocznicę nadania miejscowości praw miej-
skich. Założycielem placówki był Stanisław 
Tkacz, ofiarodawca znacznej części zbiorów. 
Zebrano ponad 500 muzealiów z dziedziny ar-
cheologii, etnografii, historii i numizmatyki. 
Można zobaczyć: kamienne narzędzia z neo-
litu i epoki brązu, gliniane naczynia z okresu 
średniowiecza, pierwszą część Biblii Marcina 
Lutra z 1780 r. (druga część jest w Pszczynie), 
kazania Piotra Skargi z 1618 r., zapisane na 
cielęcej skórze fragmenty Tory z XIX w., a tak-
że fragmenty kilku macew – jedynych pamią-
tek z miejscowego kirkutu. Kustoszem mu-
zeum jest Jerzy Porada. 

Muzeum Błogosławionego o. Honorata Koź-
mińskiego
Plac o. Honorata Koźmińskiego 19
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel. 48 674 10 36
czynne codziennie, można dzwonić do furty 
klasztornej lub umawiać się telefonicznie.

Przy klasztorze oo. Kapucynów w Nowym 
Mieście nad Pilicą od 1985 r. działa Muzeum 
Błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego. 
Zgodnie z nazwą zgromadzono tu eksponaty 
związane z życiem nowomiejskiego lumina-
rza: zdjęcia, rękopisy, metrykę chrztu, świa-
dectwo maturalne, ręcznie zdobione pióro,  
a także legendarny konfesjonał, w którym spo-
wiadał i zakładał zgromadzenia zakonne. 

328,	329	Eksponaty	na	kołach
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329
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Małe Muzeum
Grażyna 36a
05-660 Warka 
tel. 662 220 181

Paweł Wiadrowski, mieszkaniec wsi Gra-
żyna, konstruktor i producent maszyn rolni-
czych, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Warce, pasjonuje się starymi traktorami  
i sprzętem rolniczym. Bakcyla połknął 
także syn Mateusz. W swoich zbiorach pa-
nowie Wiadrowscy posiadają już ok. 600 
eksponatów, w tym 22 ciągniki, 5 samo-
chodów, 30 silników stacjonarnych. Mają 
fantazję: w 2011 r. traktorami Ursus C-45 
i Steyr 180 pojechali na Ogólnopolski Fe-
stiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolni-
czych im. Jerzego Samelczaka do Wilkowic 
pod Lesznem. Bagatela – 500 kilometrów! 
Innym razem urządzili eskapadę po Warce  
i okolicach, kończąc ją pamiątkowym zdję-
ciem przed kościołem w Ostrołęce. 

Izba Pamiątek Edwarda Kozłowskiego
Pilica 50, 06-660 Warka
tel. 48 667 26 64

Edward Kozłowski, emerytowany pracownik 
Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Warce, 
PTTK-owiec, społecznik, zbiera wszystko, co 
dotyczy jego ukochanego miasta. W domku we 
wsi Pilica urządził izbę pamięci, do której za-
prasza przyjaciół, znajomych. O pionierskich 
czasach sadownictwa przypominają ręczne 
opryskiwacze, o Fabryce Okuć Budowlanych 
„Bracia Lubert” – oryginalne produkty (np. 
klamki i zawiasy), o walkach na przyczółku 
warecko-magnuszewskim – hełmy żołnierskie 
i łuski po amunicji, o rajdach turystycznych – 
dyplomy i proporczyki, o bohaterach, społecz-
nikach i rocznicach – pamiątkowe medale. 

Izba Pamięci Tadeusza Pękalskiego 
ul. Stokowa 1, 05-600 Grójec 
tel. 48 664 18 58

W dniu 7 lutego 2013 r. zmarł grójczanin Ta-
deusz Pękalski (ps. „Sławek”), żołnierz Armii 
Krajowej i Ruchu Oporu Armii Krajowej, piłkarz, 
strażak, miłośnik kwiatów. W trzech pomieszcze-
niach piwnicy swojego domu przy ul. Stokowej 1 
zgromadził: zdjęcia przedwojennego Grójca, pa-
miątki związane z Armią Krajową, mundury woj-
skowe i strażackie, dyplomy, ordery, odznaczenia, 
kaski, hełmy, wydawnictwa, nekrologi, wycinki  
z gazet. Urządził nawet kąciki: żołnierzy wyklę-
tych i katyńsko-smoleński. Funkcję przewodnika 
pełni Alicja Pękalska, wdowa po panu Tadeuszu. 

330	 Dutra	–	jedna	z	atrakcji	Małego	Muzeum
331	Wiadrowscy	zbierają	także	wozy	strażackie	

332	 Edward	Kozłowski	wśród	swoich	zbiorów		330
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W Grójcu
Symbolem regionu jest Święto Kwitnącej Ja-

błoni. Wzięło się z klęski urodzaju, jaka miała 
miejsce w 1958 r. Słaby przemysł przetwórczy 
nie poradził sobie z dużymi, w ówczesnych 
warunkach, plonami. Jabłka leżały w rowach. 

Potrzebowano czegoś, co zwróciłoby uwagę 
władz na problemy regionu. Tym remedium 
okazało się własne święto. Zainaugurowano 
je w 1959 r. w Potyczy, obchodzono w Warce 
i Mogielnicy, a w końcu stałym miejscem im-
prezy został Grójec. Święto Kwitnącej Jabłoni 
trwa z reguły trzy majowe dni: zaczyna się  
w piątek, a kończy w niedzielę wielkim fina-
łem, czyli występem aktualnej gwiazdy es-
trady. Podejmowane są próby przekształcenia 
formuły święta tak, aby nadać mu charakter 
bardziej festynowy, plenerowy i rodzinny. Stąd 
najpierw przenosiny na targowisko w Kobyli-
nie, a teraz powrót do Grójca – na odmłodzony 
rynek i zieleniak przy ul. Mszczonowskiej. 

W Mogielnicy
Ze Święta Kwitnącej Jabłoni wywodzi się 

Wiosna Mogielnicka. Organizowana od 1978 r. 
w mieście nad Mogielanką – na przełomie 
maja i czerwca. Miejscem niedzielnego finału 
długo był amfiteatr leśny usytuowany na stoku 
osiedla mieszkalnego zwanego Belwederem. 

Obecnie odbywa się on na terenie targowiska 
i zalewu. Wiosna Mogielnicka jest prezentacją 
dorobku kulturalnego miasta i gminy, zwłasz-
cza osiągnięć młodzieży szkolnej. 

W Warce
W latach 1956–1958 Mazowiecka Wytwór-

nia Win organizowała Gody Winobrania. Jed-
ną z edycji okrasiła swoją obecnością miss 
Polonia 1957 Alicja Bobrowska, która degu-
stowała wareckie wino. W 1976 r. zainauguro-
wano Święto Owocobrania, potem zastąpione 
Dniami Kultury Warki. Obecnie sztandarową 
imprezą jest sierpniowe Święto Warki organi-
zowane przez Browar Warka wspólnie z wła-
dzami samorządowymi. Muzeum im. Kazi-

mierza Pułaskiego, razem ze Stowarzyszeniem 
W.A.R.K.A., w pierwszą niedzielę lipca urzą-
dza Piknik Historyczno-Kulturalny „Vivat 
Pułaski” z okazji Dnia Niepodległości USA. 
Lokalna Grupa Działania „Warka” zaprasza na 
Jarmark Książęcy – imprezę historyczno-kul-
turalną, przybliżającą społeczeństwu epokę 
średniowiecza wraz z jej kulturą, obyczajami, 
zwłaszcza rycerskimi, rzemiosłem, kupiec-

333	 Święto	Kwitnących	Jabłoni	w	Grójcu	w	2013	r.	
Motocykle…	

334	 Husaria	wjeżdża	na	teren	imprezy,	2013	r.

Imprezy kulturalne
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twem, muzyką. Jest to zarazem hołd oddany 
książętom mazowieckim, którym Warka tak 
wiele zawdzięcza. 

W Nowym Mieście nad Pilicą
Nowe Miasto urządza letni Festyn Nowo-

miejski. Impreza ma charakter sportowo-roz-
rywkowy, stąd w programie m.in. mecze piłkar-
skie, spływy kajakowe, wesołe miasteczko, kon-
certy, zabawy taneczne. Barwnym wydarzeniem 
są dożynki gminne na Górce Zgody. Na przeło-
mie maja i czerwca oo. kapucyni zapraszają na 
Honorackie Dni Młodzieży. Stałymi punktami 
programu są: msza święta, przegląd piosenki re-
ligijnej, występy zaproszonych gości, np. zespołu  
„40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślę-
tach”, a także typowe atrakcje festynowe, jak we-
sołe miasteczko, małe zoo, pieczone kiełbaski.

W gminach
Ambicją samorządów gminnych było stwo-

rzenie własnych świąt. Większość gmin już 
wypracowało swoją formułę i tradycję. Belsk 
ma Biesiadę Rodzinną w Belskich Sadach, Błę-
dów – Piknik w Błędowskich Sadach, Chynów 
– Dni Chynowa, Jasieniec – Piknik Rodzinny 
„Spotkajmy się nad stawami” , Pniewy – Noc 
Świętojańską. Punktem kulminacyjnym tej 
ostatniej jest pokaz sztucznych ogni i puszcza-
nie wianków na zalewie w Osieczku.

W Lewiczynie
Największą frekwencją cieszą się Dożynki Po-

wiatu Grójeckiego w Lewiczynie. Organizatorami 
wrześniowej imprezy są: starosta grójecki, dzie-
kan dekanatu grójeckiego, proboszcz parafii Le-
wiczyn, wójt gminy Belsk Duży przy współpracy  
z burmistrzami i wójtami gmin powiatu. Sta-
łymi punktami programu są: uroczysta msza 
święta, konkursy (np. na najładniejszy wieniec 
dożynkowy czy najsmaczniejszą potrawę regio-
nalną), występy miejscowych artystów, koncerty 
znanych zespołów i solistów. Gminy traktu-
ją udział w dożynkach prestiżowo, informując  
w prasie lokalnej i regionalnej o powodzeniu 
gminnych stoisk oraz sukcesach konkursowych. 

W Kozietułach
Dowodem na kreatywność mieszkańców 

wsi są m.in. sadownicze dożynki zwane Jabło-
naliami – dzieło Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Kozietuły i Okolic, współpracującego ze Sta-
rostwem Powiatowym oraz Urzędem Gminy  
i Miasta Mogielnica. Odbywają się w prowa-
dzonej przez stowarzyszenie Niepublicznej 
Szkole Podstawowej w Kozietułach. Wtedy 
właśnie następuje rozstrzygnięcie konkursu 
na Największe Jabłko Powiatu Grójeckiego. 
W 2010 r. zwyciężył Jarosław Rakowski z an-
tonówką o wadze 886 g, w roku 2011 Andrzej 
Szewczyk – mutsu o wadze 871 g, w roku  
2012 Justyna i Marcin Wierzbiccy – gloster  
o wadze 917 g. 

335	 Święcenie	wieńców	dożynkowych	w	Lewiczynie

336	 Mutsu	wyhodowane	przez	Andrzeja	Szewczyka	 
z	Trzylatkowa-Parceli	
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337	 Kościół	parafialny	pw.	św.	Mikołaja	Biskupa	w	Grójcu

Zaczynamy na dworcu PKS w Grójcu.  
Ul. Laskową kierujemy się na zachód  

w kierunku siedziby Grójeckiego Ośrodka 
Kultury. Przecinamy park im. J. Piłsudskiego 

w kierunku północno-zachodnim i dochodzi-
my do ul. ks. Piotra Skargi. Tą ulicą kierujemy 
się na północ. Dochodzimy do skrzyżowania 
z ul. Poświętne. Przed nami, przy wylocie na 

Spacer grójeckimi śladami ks. Piotra Skargi
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Kobylin, jest miejsce, gdzie 2 lutego 1536 r. 
urodził się królewski kaznodzieja. Do końca 
XIX w. teren ten nazywano Skargowem lub 
Skargowszczyzną. 

Ul. Poświętne kierujemy się na południowy 
zachód. Przechodzimy przez ul. Armii Krajo-

wej, obok ronda Warszawskiego. Przed nami 
kościół św. Mikołaja Biskupa, do którego Mi-
chał i Anna ze Świętków Skargowie przynie-
śli małego Piotra. Według miejscowej tradycji 
ochrzczono go przy chrzcielnicy z piaskowca, 
pochodzącej z 1482 r. Kiedyś podobno ostrzyli 

338	 Dawny	Szpital	Powiatowy	św.	Piotra
339	 Dawny	dom	schronienia
340	 Pomnik	ks.	Piotra	Skargi
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o nią miecze rycerze idący na wojnę. Wznie-
siona na początku XVI w. świątynia przecho-
dziła burze dziejowe, odbudowy, remonty itp. 
W środku zachowała się tablica pamiątkowa, 
ufundowana w 1855 r. przez Radę Szczegó-
łową Szpitala w Grójcu. Piotr Skarga zmarł  
27 września 1612 r. w Krakowie i tam został 
pochowany. Treść tablicy przekonuje, że jed-
nak nie zapomniał o rodzinnym mieście. Prze-
kazał testamentem 3500 złotych polskich na 
ustanowienie Fundacji Szpitalnej w Grójcu. 
Dzieło miłosierdzia przeprowadził podkomo-
rzy królewski Andrzej Bobola. W 1615 r. zaku-
pił wioski Sadków i Wolę Sadkowską, z któ-
rych dochody miały stanowić – zgodnie z wolą 
Skargi – podstawę utrzymania 20 ubogich  
w grójeckim xenodochium, czyli przytułku.  
W XVII w. dobra sadkowskie zostały wchło-
nięte przez probostwo w Grójcu i Fundacja  
w zasadzie nie funkcjonowała. Punktem 
zwrotny nastąpił w 1853 r., kiedy Sadków  
z powrotem przyznano ubogim. Rada Szczegó-
łowa opowiedziała na tablicy historię Funda-
cji, aby nikt już nigdy nie wypaczył ostatniej 
woli słynnego jezuity. 

Na skwerze przed świątynią – od 1996 r. – 
stoi pomnik królewskiego kaznodziei, wyko-
nany według projektu Andrzeja Renesa. Rzeź-
biarza wyraźnie zainspirował obraz Jana Ma-
tejki Kazanie Skargi. Z cokołu patrzy na nas 
moralista piętnujący wady klasy politycznej  
i prorok wieszczący rozbiory Polski. 

Ze wzgórza kościelnego spoglądamy w dół. 
Przy ul. Worowskiej 1 stoi Parafialny Dom 
Opieki Społecznej im. Piotra Skargi. Zarządza 

nim odnowiona na początku lat 90. minione-
go stulecia Fundacja Szpitalna Skargi, noszą-
ca nazwę: Kościelna Fundacja Dobroczynna  
Ks. Piotra Skargi dla Ubogich w Grójcu.

Wracamy na ul. Armii Krajowej i ponownie 
idziemy ul. Poświętne, tym razem w kierunku 
północno-wschodnim. Po lewej stronie gmach 
Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi. 
Właśnie tutaj, na tzw. górce, stanowiącej część 
historycznego Skargowa, w latach 30. XX w. 
zaczęto wznosić nowy budynek gimnazjum. 
Ukończono go zaraz po II wojnie światowej,  
a następnie rozbudowano. W nowej rzeczywi-
stości społeczno-politycznej szkole nie mógł 
już patronować autor Żywotów świętych.  
W 1966 r. ostatecznie zastąpiono go – właś- 
ciwym ideologicznie – Aleksandrem Zawadz-
kim. Dzięki staraniom przedwojennych wy-
chowanków z Zygmuntem Dembińskim na 
czele, w sprzyjających warunkach transfor-
macji ustrojowej, w 1990 r. najstarszej szko-
le średniej powiatu grójeckiego przywrócono 
imię Piotra Skargi. W pracowni historycz-
nej LO urządzona jest izba pamięci, posia-
dająca: portret pierwszego dyrektora szkoły  
z lat 1912–1914 Włodzimierza Włodarskie-
go, świadectwo maturalne Reinholda Foellera  
(z 9 czerwca 1925 r.), rękopis żartobliwej Ody 
do ściągania (z 1 sierpnia 1934 r.), tablice pa-
miątkowe ufundowane w 1980 r. ku czci Pio-
tra Skargi oraz wychowanków poległych, za-
mordowanych i zaginionych podczas obu wo-
jen światowych, starodruk Kazania przygodne 
(Wilno 1738), medale pamiątkowe. W 2012 r., 
w 100-lecie swego istnienia i 400. rocznicę 
śmierci patrona, szkoła wystawiła dramat Zło-
te usta, złote serce autorstwa bp. Władysława 
Bandurskiego. 

Tu zawracamy w stronę kościoła. Po drugiej 
stronie ulicy widzimy tzw. stary szpital (usytu-
owany przy ul. ks. Piotra Skargi 10). Wybudowa-
no go w latach 1855–1857 według projektu An-
drzeja Gołońskiego pod szyldem Fundacji Skar-
gowskiej. Na cześć królewskiego kaznodziei 
szpital otrzymał imię Świętego Piotra. W kance-
larii umieszczono obraz olejny przedstawiający 
patrona, dar malarza Antoniego Ziemięckiego. 

Władze uznały jednak, że królewski ka-
znodzieja, ustanawiając fundację, miał na 

341	 Grójeccy	licealiści	w	sztuce	Złote usta, złote serce
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myśli przytułek (instytucję opiekuńczą),  
a nie szpital (instytucję medyczną). Dlate-
go w latach 1878–1880 postawiono piętro-
wy dom schronienia. Już przechodziliśmy 
obok tego budynku. Skręcamy w ul. ks. 
Piotra Skargi i idziemy nią kawałek w kie-
runku południowym. Przed nami po lewej 
stronie siedziba dawnego domu schronienia,  
o czym przypomina tablica umieszczona na 
ścianie frontowej w 1936 r. W międzywojniu 
znalazło tu, na parterze, wikt ok. 20 ubo-
gich. Piętro okresowo wynajmowano m.in.  
Resursie Obywatelskiej czy Klubowi Obywa-
telskiemu.

Odwracamy się plecami do domu schronie-
nia. Przed nami ul. Szpitalna, którą idziemy 
na południowy zachód. Zatrzymujemy się na 
rogu Szpitalnej i Armii Krajowej. Po prawej 
stronie jeden z najstarszych budynków muro-
wanych w Grójcu – koszary rosyjskie wzniesio-
ne przed 1867 r. Tutaj w międzywojniu mieści-
ło się gimnazjum, noszące od 1936 r. imię Pio-
tra Skargi, a po wojnie umieszczono Publiczną 
Szkołę Podstawowa nr 3. W 1991 r. popularnej 
„Trójce” nadano imię Piotra Skargi. W środ-
ku tablica pamiątkowa z klasycznym cytatem  
z kazania O miłości ojczyzny: Kto ojczyźnie 
swej służy, sam sobie służy. 

Codziennie jabłka. Nowa tradycja kulinarna?

Trudno wskazać grójeckie potrawy trady-
cyjne. W Warce już tylko okazjonalnie 

wyrabia się piwne obwarzanki, które w la-
tach 70. XIX w. roznoszono w wiklinowych 
koszach po Warszawie, wołając: Obwarzanki 
wareckie, obwarzanki piwne – przedziwne, 
po dwa grosze. Wypiekane z makiem i solą,  
w kształcie ósemki, szczególnie dobrze sma-
kowały z wareckim piwem. Najstarsi miesz-
kańcy z rozrzewnieniem wspominają potra-
wy z czasów młodości: gotowane ziemniaki 
z mlekiem, zupę parzybrodę, szarą kapustę, 
placki z burakami cukrowymi. 

Obecnie jesteśmy świadkami budowania 
nowej tradycji kulinarnej, co widać podczas 
festynów. Na odpuście w Pieczyskach, jak za-
uważył Leszek Świder z „Kuriera Południowe-
go”, serwowano lokalny specjał w postaci ory-
ginalnych pieczyskich rogali ze świeżymi bo-
rówkami i miodem z parafialnej pasieki. Owe 
rogale, ze względu na stosunkowo niedługą 
historię uprawy borówki w Grójeckiem, trud-
no jednak nazwać smakołykiem tradycyjnym. 
W 2013 r. na Dożynkach Powiatu Grójeckie-
go w Lewiczynie przeprowadzono konkurs 
na najlepszą potrawę regionalną. Zwyciężyła 
gmina Pniewy. Mieszkańcy wsi Jeziora za-
proponowali: pniewską zupę rybną, kluski 
kładzione z sosem grzybowym, drożdżowe 
teściowej, nalewkę sołtysa, sałatkę warzyw-

ną i szynkę z dzika. Drugie miejsca zajęła 
gmina Błędów. Piekarnia Wilków II często-
wała chlebem żytnim z żurawiną, Koło Go-
spodarzy Wiejskich z Dąbrówki Starej – na-
lewką błędowską, Koło Gospodyń Wiejskich  
z Wilhelmowa – smalcem wilhelmowskim,  

a kuchnia samorządowa – bigosem błędow-
skim. Trzecia lokata przypadła gminie Jasie-
niec. Szkolny Uniwersytet Ludowy działający 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  
W. Witosa w Jasieńcu przygotował: wiejską 
zadymę, dumę sołtysowej, miętowy zawrót 
głowy, wspomnienie lata. Prawdziwa poezja 

342	 Stoisko	Szkolnego	Uniwersytetu	Ludowego	 
działającego	przy	Zespole	Szkół	Ponadgimnaz-
jalnych	im.	W.	Witosa	w	Jasieńcu.	 
Dożynki	w	Lewiczynie,	2013	r.

342
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kulinarna, o czym świadczą też rogaliczki 
urzędniczki – dzieło Małgorzaty Kolibaskiej. 

Czas pokaże, czy wspomniane potrawy 
wejdą na stałe do menu. Większą szansę na 
przetrwanie ma nalewka Koła Gospodyń 
Wiejskich z Lesznowoli czy mazidło bieliń-
skie Koła Gospodyń Wiejskich „Bielinianki” 
ze wsi Bieliny w gminie Nowe Miasto nad 
Pilicą? Czy obwarzanki mogielnickie (wyrób 
mieszkańców gminy Mogielnica i firmy OLA) 
zastąpią wareckie? A może będzie to po prostu 
smalec z jabłkiem? 

Jabłka grójeckie
Symbolem Grójeckiego są owoce, zwłasz-

cza jabłka. 28 kwietnia 2008 r. jabłka grójeckie 
wpisane zostały przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyj-
nych, w kategorii warzywa i owoce. Komisja Eu-
ropejska 5 października 2011 r. wpisała jabłka 
grójeckie do Rejestru Chronionych Oznaczeń 
Geograficznych. Zapach i smak jabłek grójec-
kich zależą od odmiany: słodki, słodko-kwaśny, 
słodko-winno-kawaskowaty, winny i korzenno
-winny. Jabłka grójeckie zawierają liczne bio-
logiczne czynne związki, posiadające wysoką 
aktywność przeciwnowotworową i przeciwu-
tleniającą. Jabłka grójeckie obniżają w organi-
zmie poziom cholesterolu (w wyniku wiązania 
go przez błonnik). Po prostu są najlepsze. 

Szarlotka z jabłek grójeckich 
Tak w roku 2009 swój artykuł, zamiesz-

czony w tygodniku „Idziemy”, zatytułowała 
Marta Troszczyńska. Dziennikarce nie udało 
się znaleźć w cukierniach powiatowego grodu 
szarlotki. Dopiero cukiernik Czesław Doju-
trek – obeznany z realiami branży sadowniczej 
– wyjaśnił autorce powody alergii miejsco-
wych na jabłka: Jak już się tak napracują przy 
tych jabłkach, to i patrzeć na nie mogą, a co 
dopiero jeść! Tworząc tradycję, pan Czesław 
na poczekaniu wymyślił przepis na szarlot-
kę grójecką, który za pośrednictwem Marty 
Troszczyńskiej przedstawiamy.
Ciasto 4 szklanki mąki, 1 szklanka cukru pu-
dru, 3 jajka, 250 g margaryny, ¼ szklanki śmie-
tany, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, kilka 
kropli esencji waniliowej.

Nadzienie 1,5 kg jabłek, 1,5 szklanki cukru,  
2 łyżeczki cynamonu.
Sposób przyrządzenia Do mąki dodać pro-
szek do pieczenia, cukier puder oraz marga-
rynę; posiekać nożem. Dodać żółtka utarte  
z częścią cukru, zmieszane ze śmietaną i esen-
cją waniliową. Zagnieść ciasto, podzielić na 
dwie części. Pierwszą część rozwałkować i uło-
żyć na posmarowanej tłuszczem blasze. Cia-
sto posmarować białkiem i nakłuć widelcem. 
Jabłka obrać, pokroić na cząstki, włożyć do 
garnka; podlać 3 łyżkami wody i dusić na wol-
nym ogniu. Dodać cukier i dusić jeszcze bez 
przykrycia, na koniec wsypać cynamon. Na 
ciasto wyłożyć jabłka, przykryć drugą częścią 
rozwałkowanego ciasta. Wstawić do nagrzane-
go piekarnika i piec w temperaturze 180 stopni 
na złoty kolor. Posypać cukrem pudrem. 

Stuprocentowy sok jabłkowy
Przebojem ostatnich lat jest stuprocentowy 

sok jabłkowy wyciśnięty ze świeżych jabłek 
grójeckich. Nie zawiera sztucznych składni-
ków i konserwantów, poddawany jest jedy-
nie pasteryzacji. Charakteryzuje go jedyny 
w swoim rodzaju smak, zależny od odmiany 
tłoczonych jabłek. Zatem np. z odmiany Gol-
den Delicious będzie słodki, z antonówek zaś 
kwaskowaty. Samo picie takiego soku spra-
wia przyjemność, ale przede wszystkim – jak 
czytamy na etykiecie – dostarcza on organi-
zmowi wszystkich składników niezbędnych  
w codziennej diecie, zwiększających odpor-
ność i witalność. Mętne soki jabłkowe zawie-
rają cztery razy więcej dobroczynnych polife-
noli (flawonoidów), działających przeciwza-
palnie i przeciwalergicznie niż soki klarowane. 

Cydr Iganców
Już w latach 70. XX w. sadownik Zdzisław 

Korczak przymierzał się do produkcji cydru, czy-
li niskoprocentowego napoju alkoholowego z ja-
błek. Wtedy rzecz nie udała się z powodu braku 
regulacji prawnych. Takie możliwości stworzyła 
dopiero uchwalona przez Sejm RP w maju 2011 r. 
ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-
skich, obrocie tymi wyrobami i organizacji ryn-
ku wina. Posiadacz minimum 1 ha sadu może 
rocznie wyprodukować do 10 tys. litrów cydru. 
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W 2013 r. na rynku pojawił się cydr Ignaców 
– dzieło sadownika Marcina Hermanowicza  
z Ignacowa (gmina Błędów) i prawnika To-
masza Porowskiego. Jesienią w gospodarstwie 
Hermanowicza zbiera się jabłka (wybranych 
sześciu odmian), następnie tłoczy się z nich 
sok i dodaje się do niego drożdże. Zimą i wio-
sną napój dojrzewa, a latem można go pić. 
W procesie produkcji nie dodaje się żadnych 
aromatów i barwników. Produkt dostępny 

jest w butelkach 275 ml z prostą i estetyczną 
etykietką. Ci, którzy już skosztowali lekko 
wytrawnego cydru, zwracają uwagę na smako-
witą kwaskowość, szczypiącą w język długo po 
przełknięciu, połączoną z lekką słodyczą.
 
Ps.
Zdaniem Mirosława Maliszewskiego, prezesa 
Związku Sadowników RP, pora już także na 
chipsy owocowe i krajanki. 

agroturystyka

Oleśnikowa Dolina
05-620 Błędów, Oleśnik 1
tel. 603 959 660
www.olesnik.pl

Agrostawy Ośrodek 
Rekreacyjno-Gastronomiczny 
05-620 Błędów, ul. Parkowa 3 A
www.agrostawy.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne Lisówek
05-600 Grójec, Lisówek 20
tel. 514 03 04 31
www.wolnechwile.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne Troja
05-600 Grójec, Wola Krobowska 38D
tel. 502 518 787
 
Gospodarstwo Agroturystyczne „EDEN” 
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, 
Wólka Magierowa 8
tel. 48 674 15 61; 693 829 919

Agroturystyka Wiktoria
Barbara i Lech Staniszewscy 
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, Gostomia 75
tel. 48 674–10–34; 603 917 630
e-mail: stanek8@onet.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne „Safari” 
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, 
Domaniewice 1
tel. 48 674 23 25; 696 118 424
www.safari.net.pl 

Agroturystyka Po Młynie 
05-652 Pniewy, 
Wilczoruda-Parcela 3 
Tel. 48 668 60 49; 697 079 478; 607 079 478

Rancho u Dajmusa
Ewa i Andrzej Rusieccy 
05-652 Pniewy, Przykory 8
tel. 48 668 60 95; 600 616 016; 600 800 170
www.rancho.pl 

Dwór Polski Stanisława Sadochy
05-652 Pniewy, Osieczek 11A
tel. 519 702 148

Lucyna i Szczepan Gabler
05-660 Warka, ul. Puławska 91
tel. 604 205 213; 602 270 623
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Grójec County – the largest orchard in Eu-
rope or the land of blooming apple-trees. 

The County’s capital is Grójec – native town 
of the royal preacher Rev. Piotr Skarga (1536-
1612). Other important towns are: Warka, 
Mogielnica and Nowe Miasto nad Pilicą (lit. 
„New Town  on Pilica River”). Grójec County 
comprises ten boroughs covering jointly the 
area of 1268,82 square kilometres. Its popula-
tion amounts to ca 100 000 and most its inha-
bitants live in the country.

For the beauty of its landscape it is indebted 
to boundless orchards. The rivers Pilica and 
Jeziorka – Vistula’s western tributaries - are 
also underappreciated treasures of nature; so 
are natural reservations of which the oldest is 
the „Modrzewina” preserve near Belsk Duży.

Numerous archeological discoveries reveal 
the details of ancient life on the Grójec land. At 
the time of Mazovian princes Grójec and War-
ka were counties’ judicatory centres. After the 
incorporation of Mazovian Duchy into the Po-
lish Kingdom in the third decade of 16th centu-
ry, the region of Grójec actively participated in 
public life of the noblemen’s Republic. On the 
12th of September 1683 Zygmunt Zbierzchow-
ski - a squire from Grójec area – led the initial 
charge of hussars during the famous defense of 
Vienna. After the third partition of Poland Gró-
jec County formally ceased to exist.

In 19th century the sons of Grójec land fo-
ught for independence. During the Napole-
onic wars period considerable fame was gained 
by colonel Jan Hipolit Kozietulski whose grave 
is set in underground vaults of the church at 
Belsk Duży. Piotr Wysocki - born in Warka – 
gave in 1830 the signal commencing the out-
break of October insurrection. The non-sub-
missive leader of a January insurgents’ unit 
colonel Władysław Kononowicz was executed 
in Warka in 1863.

The previously cancelled Grójec County was 
reestablished in 1867. Since 1879 it included 

the town of Góra Kalwaria – an important 
centre of Hasidism. On the turn of 19th cen-
tury the Grójec countryside had its peasants’ 
education movement. One of its co-creators 
was Tomasz Nocznicki – self-educated and 
politically active journalist. After regaining 
independence by Poland in 1918, socially and 
nationally enlightened peasants actively parti-
cipated in creating administrative and self-go-
vernment structures of the Grójec County.

Major achievement of the period between 
the two World Wars was building the territorial 
self-government which, however, was not fully 
effective due to general poverty. Grójec Coun-
ty, belonging then to the Warsaw Voivodeship, 
was agricultural in character. Important role in 
its economy played the Grójec narrow-gauge 
railway connecting Warsaw with Nowe Miasto 
nad Pilicą. In 1934 was built a standard gauge 
railway line from Warsaw to Radom via Zale-
sie, Chynów and Warka. The Second World 
War brought, among others, the Holocaust of 
the Jews. In 1944/1945 Warka and surroun-
ding villages were almost entirely destroyed.

In Poland after Yalta substancial civiliza-
tional development took place. Rebuilt Warka 
became an industrial centre. In 1975, after 
the elimination of counties as administrati-
ve units, the territory of former Grójec Co-
unty was incorporated into the Voivodeship 
of Radom. In 1970s and 1980s Rev. Czesław 
Sadłowski – creator of the parish at Zbrosza 
Duża – became a local symbol of resistance 
against totalitarism. In 1990 the first free self-
government elections were held, and in 1999 
Grójec County – with Nowe Miasto nad Pili-
cą, called the little Vatican - reappeared on the 
administrative map of Poland.

The agricultural region of Grójec has long 
been impoverished. Fruit-farming changed 
it radically. Before World War II the area was 
already called the Polish California. Howev-
er, true explosion of fruit-growing agriculture 

Welcome to Grójec County
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happened after the war at the instance of pro-
fessor Szczepan Aleksander Pieniążek, the 
Fruit and Flower Farming Institute in Skier-
niewice, Fruit-growing Experimental Plant at 
Nowa Wieś near Warka and Gardeners’ Co-
operative in Grójec. In 1959 was inaugurated 
the Feast of Blooming Apple-trees – a periodic 
festivity promoting indegenous fruit-farming. 
Now Poland belongs to the world’s greatest ex-
porters of apples, most of which are produced 
in Grójec County.

In the shade of apple-trees one can discern 
numerous monuments of material culture. 
Classicistic palace at Mała Wieś was built in 
years 1783-1786 for the Rawa voivode Bazyli 
Walicki. Later it was the property of Rzewuski, 
Zamoyski, Lubomirski and Morawski fami-
lies. Mała Wieś charmed king Stanislaus Au-
gust Poniatowski. Wooden church at Lewiczyn 
of early 17th century was funded by Oborski 
and Odrzywolski families. In the 2nd half of 
17th centrury the effigy of Our Lady – kept in 
the church since 1604 – acquired the reputa-
tion of a miraculous object. On the 10th of 
August 1975 the picture of Divine Mother of 
Lewiczyn was ceremonially crowned by car-
dinal primate Stefan Wyszyński and cardinal 
Karol Wojtyła. Pious devotion to Virgin Mary 
dominated also ubiquitous wayside shrines. 
Specific element of the landscape form the sta-

tions of voluntary fire squads – symbol of local 
social workers’ activities. Volunteers-firemen 
have gratuitously served local communities 
since the turn of 19th century.

Unfortunately, at the same time the folk-
lore of Grójec region has been lost. Now we 
see only the attempts on its reconstruction 
or creating anew. The Feast of Blooming Ap-
ple-trees is still celebrated in Grójec, and Mo-
gielnica has its spring festivities called „Mo-
gielnicka Wiosna”. Since 1990 local feats and 
festivities have been introduced to the agen-
das of country boroughs where they serve the 
purpose of integration and consolidation of 
communities.

The Grójec County self-government is 
proud of the Kazimierz Pułaski Museum in 
Warka. Most agrotouristic centres are situat-
ed in the boroughs of Nowe Miasto nad Pilicą, 
Pniewy, Błędów and Grójec.

Grójec County, despite of its undisputable 
attractions and initiatives of recent years, has 
not been yet touristically developed. There are 
very few historical trails. The project of nar-
row-gauge railway line reconstruction is still 
awaiting its full realization. Steam-propelled 
trains plying from Piaseczno to Nowe Miasto 
via Grójec and Mogielnica could be a wonder-
ful complement to the fairy landscape of the 
land of blooming apple-trees.
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born infants
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During the interwar period visited, among 
others, by the members of Morawski fam-
ily of Mała Wieś. One of them thus re-
called the visits at Bławdziewicz family: 
There we bathed in a river and ate elab-
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ly arranged and well kept palace. After 
1945 it housed a high school and holiday 
camps for the children of workers from 
the factories of Łódź. Now the property of 
the borough
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313. Shrine dedicated to Christ the Good 

Shepherd
314. Grave monument of Jakub Kubicki at the 

parochial cemetery
315. Parish church dedicated to the Sacred 

Heart of Lord Jesus at Worów
316. Wayside shrine dedicated to St. John 

Nepomucene
317. Inscription on the plinth
318. Parish church dedicated to St. Margaret 

at Wrociszew
319. Graveyard chapel of Brzeziński and Dall 

Trozz families at the parochial cemetery, 
built according to the design of architect 
F. Brauman

320. Cardinal Stefan Wyszyński Public Pri-
mary School

321. Figure of St. John Nepomucene at Żdżary
322. Parish church dedicated to St. Anne and 

St. Nicholas the Bishop
323. Retreat house of Sisters of the Holy Fam-

ily of Nazareth
324. Museum of Kazimierz Pułaski after ren-

ovation
325. Kazimierz Pułaski
326. Palace interior
327. Franciszka Krasińska
328, 329. Wheeled exhibits
330. Dutra – one of the attractions of the Little 

Museum
331. Fire squad vehicles in the collection of 

Wiadrowski family
332. Edward Kozłowski with his collections
333. Blooming Apple-trees Festivity in Grójec 

in 2013. Motocycles...
334. Husaria enters the stage of the event
335. Consecrating of harvest wreaths at Lewiczyn
336. Mutsu grown by Andrzej Szewczyk of 

Trzylatków-Parcele
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337. Parish church dedicated to St. Nicholas 
the Bishop in Grójec

338. Former St. Peter County Hospital
339. Former Dormitory
340. Monument of Rev. Piotr Skarga

341. Grójec high school students in the play 
„Golden mouth, golden heart”

342. Offer of the School Folk University of the 
W. Witos High School Complex at Jasie-
niec. Harvest festivities at Lewiczyn, 2013
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Indeks geograficzny

Afryka Środkowa 66-67
Albania 67 
Alpy Tyrolskie 80
Anglia 38

Bar 22
Barcice 136
Bądków 37, 56, 89
Belsk Duży (Belsk) 12, 13, 16, 20, 28, 29,  30, 

33, 34, 37, 47, 52, 56, 60, 64,  71, 72, 73, 
74, 108, 111, 117, 118, 119, 140, 158, 164, 

Bereza Kartuska 97
Berezówka 22
Biała Podlaska 116, 149
Biała Rawska 13, 117
Białobrzegi nad Pilicą 97, 144
Białystok 62
Bielany część Warszawy 66
Bieliny 76, 169
Biłgoraj 66
Błędów 12, 13, 16, 27, 29, 30, 39, 40,  56, 

64, 77, 78, 79, 80, 109, 111, 149, 158, 164, 
168, 170

Błonie 21
Bobrek 99
Bodzew 20, 108
Boglewice 12, 17, 30, 56, 66, 81, 82,  102, 113
Borowe 19, 29, 56, 115, 131
Borówka rzeka 12
Borzęcin 40
Broniszew 12, 97
Brzeziny Śląskie 97
Brzostowiec 33, 121, 122 
Brzumin 12, 38, 126
Budki Petrykowskie 32, 140
Budziszyn 44, 52, 86
Bułgaria 89

Cesarstwo Rosyjskie 78
Cesinów 112
Charków 109
Chile 48
Chosna 137

Chynów 12, 30, 32, 45, 52, 58, 60, 61, 62, 63, 
64, 83, 86, 94, 120, 126, 136, 142, 158, 164

Cierniówka 18
Compostela 70
Cychry 109
Czaplin 62
Czaplinek 12
Czarna (Cedron) rzeka 12, 13, 17, 83, 126, 142 
Czersk 12, 19, 24, 29, 30, 55, 86, 89, 92, 104, 

109 
Czersk część wsi Jasieniec, kiedyś wieś 51
Częstochowa (Jasna Góra) 94, 97, 114, 125, 

157, 160
Częstoniew 13, 82, 98, 99

Dachau 157
Dania 21
Dańków 44, 50, 80 
Daszewice 112
Dąbrowa 123
Dąbrówka 77
Dąbrówka Stara 168
Dębnowola 104, 134
Dębówka 94, 141, 
Długowola 52, 84, 85
Dniestr rzeka 22
Domaniewice 15, 170
Drwalew 29, 30, 31, 52, 56, 57, 61, 86, 87, 

88, 116, 132, 136, 152 
Drwalewice 51, 52
Dylew 15, 44, 57
Dziarnów 19, 57 

Europa 141, 142, 144, 161

Falęcin 44, 68, 98, 99, 100, 
Feniks  36
Floryda 80

Gać 155
Galicja 31
Garwolin 81
Glinniki (Annopol) 22
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Głowaczów 81, 98 
Głuchów 45, 66, 103, 
Goliany 19, 74, 77, 80, 112, 119
Gołębiów (Fraulin) 28, 127
Gołków 34, 36, 
Gostomia 12, 19, 122, 131, 170
Goszczyn 11, 19, 24, 29, 30, 32, 37, 52, 55, 

57, 64, 69, 84, 85, 89, 90, 91, 108, 158
Gościeńczyce 13, 25
Gośniewice 120
Gośniewice Nowe 18
Góra 128, 130
Góra Kalwaria (Nowe Jeruzalem) 8, 20, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 56, 59, 
70, 87, 94, 105, 109, 135, 136, 139,  145

Górka Zgody 63, 116, 164
Grabie 101, 102, 
Grabów nad Pilicą 21
Grażyna 39, 162
Grobice 45, 83, 142
Grochów 26
Grodno 24
Grotów 19
Grójec 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
40, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 83, 86, 89, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 101, 103, 106, 111, 113, 
116, 117, 123, 136, 140, 141, 143, 144, 149, 
152, 158, 159, 162, 163, 165, 167, 170

Grudzkowola  (Grodzka Wola) 92
Grzegorzewice 51
Gucin 35

Hanower 21
Hiszpania 25
Huta Błędowska 80

Ignaców 169-170
Iłów 123

Janiszew 125
Janów 54
Janówek 51, 97
Jarochy 75, 110
Jasieniec 12, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 35, 

36, 51, 52, 55, 57, 58, 64,  67, 69, 70, 81, 
82, 98, 99, 100, 146, 158, 164, 168

Jastrzębie 125

Jazgarzew 29, 30, 104 
Jeziora 15, 168
Jeziorka rzeka 12, 13, 15, 107, 
Jeziórka (Jeziora Wielka) 30, 70, 101, 102, 140
Jędrzejów 97
Józefów 58
Jugosławia 63
Julianów 12

Kadłubek 80
Kalifornia 127
Kalisz 70, 120
Kanada 151 
Kaniów 23, 118, 129
Karolew 140
Katowice 69
Katyń 82, 148
Kawęczyn 75
Kącin 13, 19 
Kąty 29
Kępina 89, 108 
Kielce 69, 70
Kiełbaska 12
Kijów 22
Klonowa Wola 104
Kobylin 29, 103, 141, 163, 166
Kociszew 25, 45, 46, 53
Kolonia Hostynne 69
Komorniki 29
Konary 18, 29, 30, 51, 104, 105, 132 
Konie 29, 140
Konstancin Jeziorna 12
Kopanka 22
Kośmin 30, 45, 58, 103, 152, 153
Kotlina Warszawska 12
Kozielsk 82
Kozienice 144
Kozietuły 25, 45, 91, 164
Koźle 19
Kraków 73, 111, 142, 144, 160, 167
Kraska (Krasna) rzeka 12, 13, 18, 98, 100, 108
Krobów 19, 46
Krusze 101
Kruszewka rzeka 12 
Ksawerów 104
Kujawy 68
Kukały 52, 88
Kunów 52
Kurczowa Wieś  99, 100
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Lamsdorf (Łambinowice) 80
Laski 50, 51, 62, 67
Lasopole 87, 88
Lechanice 19, 29, 46, 54, 126
Legionowo 142
Lekarcice 12, 19, 91
Leszno 162
Lesznowola 8, 21, 23, 24, 25, 103, 106, 107,  

153, 169
Lewiczyn 13, 17, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 44, 

52, 58, 63, 67, 71, 72, 75, 93, 107, 108, 
109, 110,  114, 118, 157, 159, 164, 168

Leżenice 113
Lipie (Lipie Klasztorne) 18, 29, 30, 32, 58, 62, 

80, 111, 112
Lipna 131
Lisów koło Grójca 19, 
Lisów koło Przybyszewa 90
Lisówek 170
Liwiec rzeka 155
Lubar 22

Łapy 62
Łazy 80
Łęczeszyce 15, 30, 36, 37, 52, 80, 113, 114, 

118
Łęgonice 63,  115, 116 
Łęgonice Małe 115
Łomazy 22
Łowicz 110, 120
Łódź 62, 69, 127
Łubna 36
Łychów 154

Machnatka 112
Machnatka (dopływ z Ciechlina) rzeka 13
Mała Wieś 13, 16, 18, 20, 21, 29, 32, 35, 39, 

47, 51, 71, 75, 107, 114, 117, 118, 119, 131, 
140, 159

Marki (Grójeckie) 36
Markt Pongau  80
Michalczew 12, 58, 120
Michałowice 30, 31, 33, 52, 121, 122, 143, 

151
Michałów 67, 154
Michałów–Parcele 19
Michałówka 12
Michrów 28
Mieczysławówka 66 

Miedzechów 46, 70
Milanówek 70, 151
Mirowice 24, 25
Modrzewina wieś koło Goszczyna 91
Mogielanka (Rawka, Nizia) rzeka 13, 18, 77, 

111, 123, 149, 163
Mogielnica 13, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 

30, 31, 32, 34, 35, 48, 57,  59, 65, 69, 70, 
80, 113, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 
127, 143, 158, 163, 164

Molnica rzeka 12, 13, 30, 92, 103, 141, 152
Monte Cassino 48

Niemcy 78
Niemojewice  część Warki, kiedyś wieś 14, 19 
Niwy Ostrołęckie 147
Nowa Długowola 90
Nowa Wieś 12, 28,  29, 32, 38, 39, 40, 41, 52, 

63, 83, 100, 126, 127
Nowe Miasto nad Pilicą (Nowe Miasto) 8, 14, 

15, 19,  24, 34, 35, 36, 52, 54, 55, 56, 57, 
59, 63, 65, 66, 68, 89, 115, 121, 123, 128, 
129, 130, 131, 156,  158, 161, 164, 169, 
170

Nowe Sadkowice 15
Nowosiółka 22

Obory 104
Obórki 12
Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki 

Jeziorki 12
Oczesały 109
Odessa 66
Odrzywołek 27, 151, 
Oleśnik  170
Olszany 19, 100
Olszew 59
Ołomuniec 102, 140
Opatów 52
Opole 70, 114
Orońsko 140
Osieczek 12, 46, 48, 140, 164, 170
Osiny 66, 82
Osmolin 101
Ostrołęka 30, 59, 132, 133, 134, 162
Ostrówek 104
Osuchów (w powiecie żyrardowskim) 12
Osuchów (w powiecie białobrzeskim) 13
Oświęcim 120, 143
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Otaląż 123
Otalążka 18, 19

Pabierowice 19
Pacew 37
Palczew 22, 46, 52, 54, 81, 154, 
Pawłowice 26
Piaseczno miasto 27,  34, 36, 97, 106, 144
Piaseczno wieś 52, 59, 67, 135
Pieczyska 30, 52, 83, 88, 136, 137, 168
Piekarty 12, 91
Piekut (Piekuty) 120
Pilica rzeka 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23,  28, 61, 

87, 115, 128, 129, 132, 133, 138, 144, 161
Pilica wieś 39, 138, 139, 162
Pionki 68
Piotrków Trybunalski 134
Płock 19
Pniewy 12, 28, 140, 158, 170
Pniewy gmina 12, 15, 48, 64, 101, 140, 164, 

168
Pobiedna 128
Podgórzyce 38, 66, 104
Podlasie 106
Podole 22
Pomorze 32
Potycz 19, 163
Powsin 35
Pólko 104
Półwysep Skandynawski 17 
Prażmów 23, 25, 30, 106, 107, 152
Promna 29, 30
Prusy 21, 115, 120
Przęsławice 101
Przybyszew 12, 15, 24, 29, 30, 37, 58, 89, 

108, 115
Przykory 170
Przylot 104
Pszczyna 161
Puławy 139

Racot 31
Radom 14, 120,  125, 142, 144
Raszyn 36
Rawa Mazowiecka (Rawa) 15, 71, 76, 110, 

111, 149
Rembertów (Grójecki) 30
Rezerwat Przyrody Jeziora-Olszyny 15
Rezerwat Przyrody Łęgacz nad Jeziorką 15

Rezerwat Przyrody Modrzewina 16
Rezerwat Przyrody Tomczyce 16 
Rębowola 62, 140
Rogalka plaża w Warce 14, 61
Rokitna rzeka 15, 156
Rokitnica 15, 156
Rosja 21, 24, 42, 
Rosochów 19, 46
Rososzka 83
Roszkowa Wola 156
Rozalin 36
Rozniszew 139 
Równina Warszawska 12
Rumunia 89
Rykolanka (Rykalanka, Czarna, Czarna 

Woda, Dylówka)  rzeka 12, 15
Rykały 15, 29
Ryszki 12, 22, 56, 81, 
Ryszki las 81
Rytomoczydła 27, 47, 81, 102, 127, 140
Rzym 69, 70, 157

Sadkowice 15
Sadków 167
Sadków Szlachecki 71
Saksonia 21
Sandomierz 74
Sanki 15
Savannah 159
Serbia 89
Serock 68
Seroczyn 81
Siekluki 81
Sielec 15, 47, 60, 90, 91
Sikuty 98
Skargowo (Skargowszczyzna) dzielnica Grójca 

93, 166, 167
Skierniewice 40, 41, 156
Skurów 81, 98, 109, 126 
Słomczyn 141
Sobików 30, 137
Sokal 155
Sokołów Podlaski 97
Somosierra 25
Stamirowice 19, 33
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) 

40, 155, 159, 160
Stara Rawa 75
Stara Warka 17
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Stara Wieś 74, 75, 80, 110
Stromiec 81
Strupiechów 19
Sułkowice 83, 142
Syberia 26, 130
Sycylia 28
Szczęsna 53
Szczyty 81
Szopy Polskie (stacja Szopy) 35, 36
Szpruch 12
Szwecja 21
Śląsk 143
Ślepowola 47
Świdno 18, 19, 26, 47, 66, 121, 122

Tarczyn 8, 21, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 41, 55
Tarczyn gmina 64
Tarczynka rzeka 12
Tąkiele 48
Teodorówka 101
Termopile 26
Tomaszów Mazowiecki 115
Tomczyce 16, 33, 122, 143, 
Toronto 151
Tours 51
Trzylatków 27
Trzylatków Parcela 164
Tuniki Małe 13
Turowice  47, 48, 159
Twierdza Brześć 97

Ukraina 21 
Uleniec 48, 96, 

Wagram 25
Waliska 117
Wał 156, 157
Warka 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 45, 46, 
49, 50, 51, 52, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66,  67, 69, 104, 120, 126, 127, 134, 
135, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 168, 170

Warpęsy 13, 19, 49, 99
Warszawa 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 35, 

36, 37, 46, 53, 55, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 
75, 82, 94, 97, 100, 104, 110, 111, 117, 120, 
122, 126, 131, 135, 139, 142, 144, 145, 
148, 157, 159, 168

Warta rzeka 14
Watraszew 120
Wawer część Warszawy, kiedyś wieś 26
Wągrodno 29
Węgry 145
Wężowiec 122
Wiatrowiec 109
Wiedeń 20, 103, 115
Wieliczka 69
Wielkie Łuki 68 
Wielkopolska 31
Wierzchowina 12
Wilanów 35
Wilczogóra 13, 49, 53, 59, 74
Wilczoruda-Parcela 170
Wilhelmów 168
Wilkowice 162
Wilków 30, 80, 149, 150, 151
Wilków II 168
Wilno 26
Winiary część Warki, kiedyś wieś 21, 22, 23, 

53, 54, 55, 145, 159, 160
Wiskitki 110
Wisła rzeka 12, 31, 104, 131
Włoszczowa 69
Wodziczna 48, 125
Wola Boglewska 13, 17, 49, 81, 82
Wola Burzecka 67
Wola Chynowska 83
Wola Krobowska 170
Wola Łychowska 49, 67, 99
Wola Pniewska 140
Wola Sadkowska 167
Wola Wilkowska 149
Wola Worowska 19, 153
Wołyń 132
Worów 30, 152, 153
Wólka Magierowa 170
Wólka Pogroszewska (Wola Pogroszewska) 140
Wörishofen 66 
Wrociszew 21, 30, 154, 155 
Wysoczyzna Rawska 12
Wysoka (Mała Wysoka) 15

Zaborów 9, 13, 29, 51, 52, 67, 132, 
Zaborówek 51, 52, 108, 
Zakroczym 131
Zalesie 27
Zalew Zegrzyński 15
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Zapilicze 21
Zastruże 18
Zawady 18
Ząbków 97
Zbaraż 134
Zbrosza Duża 33, 53, 60, 69, 
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina 

Rzeki Mogielanki” 16

Zielona Góra 70
Żdżary 15, 156, 157
Żuków 151
Żydów 66, 143
Żyrardów 78
Żyrów 13



Alumnat
Dawniej zakład naukowy (działający zazwy-
czaj przy instytucji kościelnej), zapewniający 
bezpłatnie mieszkanie i naukę. Obecnie szko-
ła kształcąca kleryków albo zakład wycho-
wawczy dla kleryków. 

Areszt detencyjny
Areszt śledczy, m.in. przy sądach policji 
poprawczej i sądach pokoju, przeznaczony 
również dla osób chorych psychicznie lub 
upośledzonych umysłowo, co do których 
zachodziła obawa, że popełniły one prze-
stępstwo.

Baścik
Tkanina bawełniana.

Glinobitka
Materiał budowlany wytwarzany z ubitej mie-
szanki gliny, piasku i żwiru, z niewielką ilo-
ścią wody. Glinę mieszano także ze słomą lub 
sieczką. 

Indygenat
Przyznanie cudzoziemskiemu szlachcicowi 
szlachectwa polskiego. Aktu tego mógł doko-
nać tylko sejm. 

Klin
Pole w kształcie trójkąta. 

Kolator
Fundator kościoła lub jego sukcesor, mający 
prawo prezenty, czyli przedstawiania biskupo-
wi kandydata na wakujący urząd proboszcza. 
Właśnie stąd brała się zależność proboszcza 
od kolatora, zazwyczaj właściciela wsi, w któ-
rej stał kościół parafialny. 

Kolumbarium
Zbiorowy grobowiec z niszami na urny z pro-
chami zmarłych. 

Kwartnik
Srebrna moneta bita w średniowieczu na Ślą-
sku, w Wielkopolsce, w Królestwie Polskim, 
w państwie krzyżackim i na Pomorzu Za-
chodnim. 

Morga
Dawna jednostka miary powierzchni odpo-
wiadająca obszarowi 0,56 ha. Pierwotnie: ob-
szar ziemi, jaką jeden człowiek mógł w ciągu 
dnia skosić lub zaorać.

Multan
Tkanina wełniana. 

Ohel
Niewielki żydowski grobowiec murowany 
lub drewniany, w kształcie domku, wzno-
szony nad grobami wybitnych rabinów i ca-
dyków, często stanowiący cel pielgrzymek 
chasydów.
 
Paśnik
Rzemieślnik robiący pasy rzemienne i z barw-
nej skóry.

Portyk
Monumentalna część budowli przed wejściem 
głównym, z kolumnadą wspierającą dach. 

Prasoł
Handlarz sprzedający sól.

Regens
Kapłan kierujący alumnatem i stale w nim 
mieszkający. 

Szot
Taniec ludowy z regionu Warmii i Mazur,  
w metrum 2/4, wykonywany z przyśpiewkami. 

Westybul
Reprezentacyjny przedsionek w pałacu. 

Słowniczek pojęć:
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Włóka
Dawna jednostka miary powierzchni wyno-
sząca 30 mórg, czyli odpowiadająca obszaro-
wi 16,8 ha. Pierwotnie: większe pole, które po 
zaoraniu lub zasianiu trzeba było włóczyć lub 
bronować cały dzień.

Włóka wybraniecka
Gospodarstwo, wraz z przynależną do niego 
ziemią, należące do chłopa z dóbr królew-
skich, służącego w ustanowionej przez Stefana 
Batorego piechocie wybranieckiej. 

Wójtostwo
Posiadłość nadawana wójtowi, rodzaj folwarku. 

Wyrobek
Praca zarobkowa bezrolnej ludności na wsi 
i w miasteczkach. Wyrobnicy i wyrobnice 

stosunkowo często – w pogoni za chlebem – 
zmieniali miejsce zamieszkania. Z czasem 
zaczęto ich nazywać robotnikami niewykwa-
lifikowanymi. 

Zamesznik
Rzemieślnik wyrabiający zamsz.

Zausznica (zauszka, nausznica)
Ozdoba zawieszana u uszu, noszona przez ko-
biety, wykonywana z drutu miedzianego lub 
brązowego, z metali szlachetnych. 

Zdun
Rzemieślnik budujący i konserwujący piece 
pokojowe, kuchenne, chlebowe czy kominki. 
W związku z pojawieniem się w XX w. central-
nego ogrzewania zawód przeszedł do kategorii 
zanikających. 
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