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O d 2004 r. Mazowieckie Centrum Kultu-
ry i Sztuki publikuje kolejne tomy z serii 

„Tradycja Mazowsza”. S¹ to monografi czne 
opracowania, w których prezentowane s¹ wa-
lory historyczne i etnografi czne powiatów wo-
jewództwa mazowieckiego. Cel jest ambit-
ny, a przy tym trudny – nie tylko ze wzglêdu 
na liczbê tomów, jak¹ chcemy wydawaæ w ca-
³ym cyklu, ale przede wszystkim ze wzglêdu 
na za³o¿enia merytoryczne.

Docelowo planujemy wydanie 38 tomów, 
odpowiadaj¹cych liczbie powiatów w woje-
wództwie mazowieckim. Nie wykluczamy 
te¿ publikowania w ramach serii „Tradycja 
Mazowsza” dodatkowych okazjonalnych lub 
tematycznych tomów, w których bêdziemy 
nawi¹zywaæ do obchodzonych rocznic, przy-
pominaæ sylwetki znanych i cenionych osób 
zwi¹zanych poprzez urodzenie lub dzia³al-
nośæ z Mazowszem, omawiaæ w sposób prze-
krojowy lub systematyczny pewne zagadnie-
nia charakterystyczne dla regionu.

W publikacjach z serii „Tradycja Mazow-
sza” Czytelnicy odnajd¹ opisy najwartościow-
szych elementów dziedzictwa kulturowego, 
przypomnienie wydarzeñ historycznych, 
uwagi dotycz¹ce wspó³czesnych walorów 
danego obszaru. W ka¿dym tomie zamiesz-
czamy „Przewodnik subiektywny” – prezen-
tacjê miejscowości wybranych przez autora, 
a tak¿e czêśæ zatytu³owan¹ „Oferta kultu-
ralna i turystyczna” – z propozycjami tras 
wycieczkowych po powiecie, opisami potraw 
regionalnych itp. Równie¿ zagraniczni turyści 
powinni byæ usatysfakcjonowani informa-
cjami w jêzyku angielskim: wyczerpuj¹cym 
streszczeniem z wiedz¹ niezbêdn¹ do pe³nej 
prezentacji powiatu, ofert¹ kulturaln¹ i tury-
styczn¹, t³umaczeniem podpisów ilustracji.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie jesteśmy 
w stanie omówiæ wszystkich zagadnieñ histo-
rycznych, spo³ecznych i kulturowych, prze-
sz³ości i wspó³czesności regionu oraz dziejów 
poszczególnych miejscowości. Zaintereso-

wani Czytelniczy bez trudu rozszerz¹ swoj¹ 
wiedzê w tym zakresie, siêgaj¹c do publikacji, 
których tytu³y autorzy zamieszczaj¹ w biblio-
grafi i. Ksi¹¿ka zawiera te¿ indeks geografi cz-
ny, a na koñcu Defi nicje – określenia pojêæ 
dotycz¹cych dziedzictwa kulturowego; s³owa, 
które wymagaj¹ zdefi niowania oznaczamy 
w tekście gwiazdk¹ (*).

W tym miejscu konieczne s¹ uściślenia 
określeñ u¿ytych w tytule serii „Tradycja Ma-
zowsza. Przewodnik subiektywny”.

Mówi¹c o tradycji*, trzeba uwzglêdniæ wie-
le elementów – wzorce spo³eczne, obyczaje, 
kulturê duchow¹, charakterystyczne wytwo-
ry kultury materialnej – wszystko, co ukszta³-
towane w przesz³ości, trwa do dziś. Kulty-
wowanie tradycji polega na przekazywaniu 
z pokolenia na pokolenie istotnych dla danej 
zbiorowości wartości kulturowych.

Sam tytu³ serii „Tradycja Mazowsza” rów-
nie¿ traktujemy umownie, trzeba bowiem 
pamiêtaæ, ¿e granice administracyjne zwy-
kle nie pokrywaj¹ siê idealnie z historycznie 
ukszta³towanymi krainami Polski. W kolej-
nych tomach serii prezentowane s¹ powiaty 
po³o¿one w województwie mazowieckim, 
które obejmuje – poza Mazowszem – rów-
nie¿ ziemie innych regionów: czêśæ Podlasia 
oraz ziemi radomsk¹. Z kolei pewne obszary 
historycznie mazowieckie znalaz³y siê poza 
granicami naszego województwa, np. ziemia 
³om¿yñska.

Podtytu³ serii „Przewodnik subiektyw-
ny” określa przyjêty przez nas indywidualny 
sposób prezentowania regionu. Ca³ośæ prac 
dokumentacyjnych i wydawniczych przewi-
dywana jest na kilka lat, za³o¿yliśmy wiêc, 
¿e ró¿ni autorzy wyeksponuj¹ inne elementy 
tradycji. Tê ró¿norodnośæ i subiektywizm opi-
su w poszczególnych tomach serii traktujemy 
jako jej dodatkowy walor.

Du¿ym atutem serii jest aktualnośæ danych 
na temat „kondycji tradycji” w danym po-
wiecie. Cykl wydawniczy nie jest d³ugi, wiêc 

Wstęp
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obserwacje, opisy i wnioski autora Czytelnik 
poznaje ju¿ po kilku miesi¹cach.

Zamiarem omawianej serii wydawniczej 
jest ukazywanie ró¿norodności i bogactwa 
dziedzictwa kulturowego* województwa ma-
zowieckiego. By to osi¹gn¹æ, trzeba zaprezen-
towaæ przesz³ośæ obecn¹ we wspó³czesności, 
a wiêc przede wszystkim zabytki architektu-
ry, zdobnictwo ludowe, pewne niematerial-

ne dobra kultury*, nazewnictwo, tradycyjne 
umiejêtności, gin¹ce zawody. Zadaniem auto-
rów jest opisanie tych elementów dziedzictwa 
kulturowego, które w sposób szczególnie wy-
raźny świadcz¹ o przesz³ości tych ziem i które 
maj¹ znaczenie dla dzisiejszej świadomości 
historycznej spo³eczeñstwa.

Wydawca
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W kolejnym tomie serii „Tradycja Mazow-
sza” opisa³am niemal¿e ca³¹ centraln¹ 

czêśæ Mazowsza, a mianowicie powiat miñski. 
Funkcjonuj¹cy od 1 stycznia 1999 r. powiat 
jest jednym z najwiêkszych powiatów wo-
jewództwa mazowieckiego. Etnografi cznie 
nale¿y on do regionu Mazowsza Po³udnio-
wo-Wschodniego. Jego usytuowanie sprawia, 
¿e ³¹czy on aglomeracjê stolicy z terenami, 
które ze wzglêdu na historyczne zasz³ości, 
określa siê jako podlaskie. Bliskośæ Warszawy 
powodowa³a, ¿e tereny te by³y w toku dziejów 
bardziej nara¿one na penetracje obcych wojsk 
chc¹cych zdobyæ stolicê kraju.

Sercem ziem powiatu jest Miñsk Mazowie-
cki, a jego arteriami droga miêdzynarodowa 
i magistrala kolejowa, ³¹cz¹ce europejskie sto-
lice Berlin, Warszawê i Moskwê. Miñsk Mazo-
wiecki to jedno z najstarszych miast Mazow-
sza prawobrze¿nego. Im bardziej na zachód 
powiatu, tym rzadsze s¹ lasy i mniej jest pól 
uprawnych, w zamian wiêksze przyci¹ganie 
stolicy, z Sulejówka do Warszawy jest tylko 
18 km. Zachód powiatu to zielone miasta, 
osiedla-ogrody, wilegiatura (letnisko) dla 
mieszkañców stolicy, która rozwinê³a siê wraz 
z budow¹ kolei warszawsko-terespolskiej. 
Wschód to tereny rolnicze, gdzie wci¹¿ jeszcze 
kultywuje siê b¹dź wskrzesza dawn¹ tradycjê. 
Choæ i tu musimy siê natrudziæ, by zamiast 
pizzy, produktów made in China, nowoboga-
ckich osiedli czy nowomowy znaleźæ proste 
kulinaria, wyroby rzemieślnicze, jêzyk gwa-
rowy, drewnian¹ architekturê, dawne obrzê-
dy, sztukê i muzykê ludow¹. Jedynie gmina 
Ceg³ów pozosta³a swoist¹ enklaw¹ i ostoj¹ 
tradycji ludowej, gdzie w licznych ko³ach go-
spodyñ kultywowane s¹ regionalne przepisy 
i wytwarzane rêkodzie³o. Wiêkszośæ obszaru 
zajmuj¹ tereny rolne, s¹ tak¿e lasy i tereny 
zurbanizowane. Ze wzglêdu na typowo mazo-

wieckie krajobrazy idealnie pasuje tu powie-
dzenie Za piaskiem lasek, za laskiem piasek. 
Nie do koñca jest to typowo nizinny krajobraz, 
gdy¿ w okolicach wsi Garczyn Du¿y znajduje 
siê najwy¿sze wyniesienie terenu na Mazow-
szu (237 m n.p.m.). 

Co jeszcze mo¿na ocaliæ od zapomnienia 
– na pewno coraz mniej liczn¹ miejsk¹ i wiej-
sk¹ architekturê drewnian¹ czy siedziby zie-
miañskie, a warto, gdy¿ w powiecie zachowa³y 
siê jeszcze takie pere³ki budownictwa drewnia-
nego, jak kośció³ki w Kiczkach i Jeruzalu, a szla-
checkich posesjonatów przypomina prawie 20 
dworków i 3 pa³ace. Patrz¹c na dawne siedziby 
ziemiañskie, mo¿emy stwierdziæ, ¿e nie jest tak 
źle, ciesz¹ siê one zainteresowaniem nowych 
prywatnych w³aścicieli i dziêki temu nie popa-
daj¹ w ruinê, choæ z drugiej strony staj¹ siê one 
dla osób z zewn¹trz niedostêpne. 

Jako ¿e mazowiecki szlachcic to katolik, 
nie brak w powiecie licz¹cych sobie po kilka 
wieków parafi i, a w nich cennego wyposa¿e-
nia. Powiat by³ i jest miejscem, gdzie mo¿na 
spotkaæ licznych wyznawców mariawityzmu, 
przed wojn¹ mieszka³o tu 20% polskich ma-
riawitów. Obecnie s¹ tu reprezentanci i Koś-
cio³a starokatolickiego, i mariawickiego, naj-
trudniej zaś znaleźæ ślady po licznych kiedyś 
¿ydowskich mieszkañcach tych terenów, 
chocia¿ zachowa³y siê ich nekropolie w Miñ-
sku czy Okuniewie. Miñski cmentarz nale¿y 
do jednego z najlepiej zachowanych na Ma-
zowszu. 

W coraz bardziej zurbanizowanym i nowo-
czesnym świecie na szczêście funkcjonuj¹ 
instytucje kultywuj¹ce pamiêæ przesz³ości 
– to muzea, towarzystwa mi³ośników swoich 
ma³ych Ojczyzn czy wspomniane Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich. 

Lillla Ma³gorzata K³os

Od Autorki
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1 Mapa powiatu mińskiego
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Powiat miñski usytuowany jest niemal-
¿e w centrum Mazowsza. Etnografi cznie 

jest to region nazywany Mazowszem Po³u-
dniowo-Wschodnim, który rozci¹ga siê w oko-
licach Miñska Mazowieckiego, Garwolina 
i Ko³bieli. Licz¹cy 1164 km2 obszar powiatu 
klasyfi kuje go wśród wiêkszych jednostek te-
rytorialnych województwa mazowieckiego, 
stanowi on 3,3% powierzchni województwa. 
S¹siaduje on z powiatem otwockim, garwoliñ-
skim, siedleckim, wêgrowskim, wo³omiñskim 
oraz z miastem sto³ecznym Warszaw¹. W jego 
sk³ad wchodz¹ 2 miasta – Miñsk Mazowie-
cki i Sulejówek, 2 gminy miejsko-wiejskie 
– Halinów i Ka³uszyn oraz 9 gmin wiejskich 
– Ceg³ów, Dêbe Wielkie, Dobre, Jakubów, La-

towicz, Miñsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, 
Stanis³awów. Tu przecinaj¹ siê handlowe i ko-
munikacyjne szlaki, przez powiat przechodzi 
zarówno sieæ dróg kolejowych, jak i samocho-
dowych. Do najwa¿niejszych nale¿y magistra-
la kolejowa Pary¿–Berlin–Warszawa–Moskwa 
oraz miêdzynarodowa droga Berlin–Warsza-
wa–Moskwa, które s¹ czêści¹ g³ównej euro-
pejskiej osi komunikacyjnej ³¹cz¹cej wschód 
z zachodem. Przez powiat biegn¹ drogi krajo-
we nr 2 i nr 50 oraz drogi wojewódzkie nr 802, 
637, 638, 697 i 721. £¹cznie sieæ komunika-
cyjn¹ powiatu tworzy 1658 km dróg, z czego 
512 km stanowi¹ drogi powiatowe. 

Powiat miñski po³o¿ony jest w środkowo-
-wschodniej Polsce. Na jego terytorium koñczy

Charakterystyka geografi czna 

2 3

4 5

2 Pofałdowany teren okolic Jeruzala
3 Morena w okolicach Pustelnika
4 Stawy dawnego majątku w Lasominie
5 Łąki w dolinie rzeki Świder pod Latowiczem
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siê zasiêg makroregionu Niziny Środkowoma-
zowieckiej, a zaczyna siê makroregion Nizi-
ny Po³udniowopodlaskiej. Najwiêksz¹ czêśæ 
powiatu obejmuje nale¿¹cy do Niziny Po³u-
dniowopodlaskiej mezoregion Wysoczyzny 
Ka³uszyñskiej. Oprócz Wysoczyzny znajduj¹ 
siê tu fragmenty 2 mezoregionów – Równiny 
Wo³omiñskiej oraz Obni¿enia Wêgrowskiego. 

Charakterystyczne cechy rzeźby terenu po-
wiatu powsta³y w okresie czwartorzêdu, kiedy 
to l¹dolód zlodowacenia środkowopolskiego, 
hamuj¹c odp³yw wód, tarasowa³ doliny. Przewa-
¿aj¹cym typem krajobrazu s¹ równiny utworzo-
ne na przedpolu lodowca. Lekko falist¹ równinê 
o¿ywiaj¹ wzgórza ostañcowe*, efekt zasiêgu za-
trzymania siê lodowca. Krajobraz równinny uzu-
pe³niaj¹ ci¹gn¹ce siê od Miñska Mazowieckiego 
i Ka³uszyna po Soko³ów Podlaski wzniesienia, 
bêd¹ce stref¹ moren czo³owych. Jest to Wyso-
czyzna Ka³uszyñska, której przekraczaj¹ce 200 
m n.p.m. wzniesienia akumulacji lodowcowej 
nale¿¹ do najbardziej wyniesionych nie tyl-
ko w powiecie, ale i na Mazowszu, i stanowi¹ 
wêze³ wodny. Mezoregion poddawany ci¹g³ym 
procesom erozyjnym ma postaæ równej, prawie 
p³askiej powierzchni, która nieznacznie na-
chyla siê w kierunku pó³nocnym i zachodnim. 
Pomimo rozmywania Wysoczyzna zachowa³a 
sporo cech pierwotnej rzeźby polodowcowej. 
Najwy¿szy punkt (223 m n.p.m.) znajduje siê 
w okolicach wsi Garczyn Du¿y, s³yn¹cej tak¿e 
z pomnikowych g³azów narzutowych. Rzeźba 
terenu urozmaicona jest morenami, piasko-
wo-¿wirowymi ozami* – Siennica i Jeruzal, 
wydmami parabolicznymi – rezerwat „Floria-
nów” czy sp³ywaj¹cymi ze wzniesieñ rzekami 
i ich dolinami. Dolina rzeki Świder ma wp³yw 
na ukszta³towanie terenu okolic Wólki D³u¿ew-
skiej, gdzie asymetryczne wzniesienia tworz¹ 
wa³ po³¹czony z ozem. Utworami czwartorzê-
dowymi w powiecie w wiêkszości s¹ gliny zwa-
³owe, uzupe³niaj¹ je piaski wydmowe. W³aśnie 

piaski i gliny by³y podstaw¹ wytworzenia gleb 
wystêpuj¹cych w powiecie. S¹ one ma³o- i śred-
niourodzajne, brunatne, bielicowe i pseudobie-
licowe. Gleby brunatne kwaśne i wy³ugowane 
oraz pseudobielicowe wystêpuj¹ plamowo. 
W okolicach lasów napotkaæ mo¿na gleby bieli-
cowe, a w dolinach rzek gleby bagienne, rzadziej 
mady. Na terenie ziemi miñskiej znajduj¹ siê 
zasobne z³o¿a mineralne i³ów: „Tadeuszów-Ru-
dzienko” i „Dobre”.

Le¿¹ca 2 km na zachód od Ka³uszyna wieś 
Budki (190 m n.p.m.) stanowi punkt, z którego 
rozchodz¹ siê dzia³y wodne na pó³noc, zachód 
i po³udnie. Kieruj¹cy siê na zachód dzia³ wod-
ny rozgranicza najpierw Rz¹dzê od Mieni, po-
tem Czarn¹ od dop³ywów Mieni, dalej biegnie 
pomiêdzy D³ug¹ i Mieni¹, wkracza na wydmy 
k. Mi³osnej i od Wawra siêga pradoliny Wis³y. 
Po³udniow¹ czêśæ wyniesienia ka³uszyñskie-
go odwadnia wpadaj¹ca do Świdra Mienia. 
Najwiêksza wynios³ośæ tego obszaru znajduje 
siê pomiêdzy źród³ami Czarnej i Osownicy, 
a z jej po³udniowych stoków wyp³ywa Witów-
ka. Z Ka³uszyñskiego Wêz³a Wodnego w kilku 
kierunkach wyp³ywaj¹ rzeki Czarna, Rz¹dza, 
Mienia, Osownica, D³uga, Cienka, Pniew-
niczanka czy Witówka. Sieæ rzeczna powiatu 
jest dosyæ gêsta, ale s¹ to raczej rzeczki i stru-
myki, bardzo liczne chocia¿by w gminach 
Siennica, Ka³uszyn, Stanis³awów. Krêty bieg 
rzeki, piaszczyste ³achy i starorzecza to cechy 
jedynej wiêkszej rzeki powiatu – Świdra, który 
przep³ywa przez gminy Latowicz i Siennica. 
Poza niewielkim jeziorkiem Torfi sko le¿¹cym 
w gminie Jakubów i jeziorkiem Bagno w gmi-
nie Stanis³awów, nie ma w powiecie natural-
nych jezior. Czêściej wystêpuj¹ za to oczka 
śródbagienne czy okresowe zbiorniki tworz¹ce 
siê po opadach czy roztopach. W gminie Miñsk 
Mazowiecki znajduje siê zalew „Marianka”, 
s³u¿¹cy jako zbiornik retencyjny i ośrodek wy-
poczynkowy (obecnie nieczynny). 

Tradycja Mazowsza10
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Tereny powiatu miñskiego odbierane 
s¹ jako region zieleni i naturalnego krajo-

brazu. Na jego obszarze dominuj¹ u¿ytki rolne 
(blisko 69% powierzchni), potem klasyfi kuj¹ 
siê powszechnie dostêpne lasy i grunty leśne 
(ponad 20%). Zieleni i naturze sprzyjaj¹ stan-
dardy ochrony środowiska, które uwidacznia-
j¹ siê chocia¿by poprzez obszary chronionego 
krajobrazu czy rezerwaty. Środowisko przyrod-
nicze powiatu zachêca do tworzenia terenów 
rekreacyjnych, obecnie, podobnie jak na prze-
³omie XIX i XX w., teren ten stanowi atrakcyj-
ne miejsce weekendowego czy letniskowego 
wypoczynku. Mieszkañcy miast, zw³aszcza 
Warszawy, chêtnie kupuj¹ tu nie tylko dzia³ki 
rekreacyjne, ale i buduj¹ domy. 

Wystêpuj¹ce na wspomnianych obszarach, 
jak i poza nimi, ekosystemy tworz¹ dobre wa-
runki dla bytowania roślin i zwierz¹t. Du¿a 
lesistośæ, liczne ³¹ki, bogactwo roślinności 
i ptaków oraz ostoje zwierz¹t wystêpuj¹ prze-
de wszystkim w gminach: Miñsk Mazowie-
cki, Siennica, Mrozy, Dêbe Wielkie, Ceg³ów, 
Jakubów, Ka³uszyn. Lasy i grunty leśne w po-
wiecie s¹ miejscami, gdzie mo¿emy spotkaæ 
bory mieszane, olsy, gr¹dy*, ³êgi, bory bagien-
ne i torfowiska. Wśród borów mieszanych 
do najbardziej interesuj¹cych zbiorowisk 
nale¿y bór z udzia³em jod³y, który wystêpuje 
wyspowo w okolicach Mieni i Mrozów. Teren 
ten jest chêtnie odwiedzany przez turystów, 
jego walory przez d³ugi czas wykorzystywano 

Środowisko przyrodnicze

6

6 Rzeka Mienia w okolicach wsi Gliniak
7 Łabędzie nad stawami w Rudzie
8 Nauka latania w dolinie rzeki Świder
9 Grzyby – prawdziwy skarb mińskich lasów

7

8 9
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do leczenia klimatycznego chorób p³uc w Rud-
ce Sanatoryjnej. Wielogatunkowe i wielowar-
stwowe lasy liściaste, tzw. gr¹dy, wystêpuj¹ 
w dolinach licznych rzek. W okolicach stoli-
cy powiatu s¹ miejsca, w których natkniemy 
siê na bory bagienne i torfowiska. Rośnie tam 
chocia¿by bagno zwyczajne, sit nitkowy, grzy-
bienie czy osobliwośæ fl orystyczna – wierzba 
w¹skolistna. Lasy s¹ miejscem chêtnie wy-
bieranym na wycieczki, zdaj¹c sobie z tego 
sprawê miñskie nadleśnictwo wytyczy³o wiele 
tras pieszych i rowerowych biegn¹cych przez 
obszary rezerwatów „Jedlina” czy „Florianów”. 

Okazy fauny powiatu s¹ nieco mniej do-
k³adnie zinwentaryzowane ni¿ roślinnośæ, 
ale równie ciekawe. Ze wzglêdu na liczn¹ 
i coraz czyściejsz¹ sieæ rzeczn¹ mo¿na w nich 
spotkaæ raki czy introdukowane (sztucznie 
wprowadzane) pstr¹gi potokowe i têczowe. 
W Czarnej i Rz¹dzy poza pstr¹gami wy-

stêpuj¹ okoñ, p³oæ, karp i szczupak. Coraz 
liczniejsze s¹ lubi¹ce czyst¹ wodê bobry, wy-
dry i ³asice nad Rz¹dz¹, Czarn¹ czy Mieni¹. 
Nad rzekami chêtnie gniazduj¹ ptaki lêgowe, 
a wśród nich zimorodki (okolice Starogrodu 
nad Świdrem), dudki, czarne bociany, kanie, 
dziêcio³y, ¿urawie, a nawet lubi¹cy ¿erowaæ 
na stawach rybnych w Go³êbiówce orze³ bie-
lik. W lasach spotkamy daniele, dziki, zaj¹-
ce, sarny, rzadziej jelenie i ³osie. W ostêpach 
leśnych k. Mieni nale¿y zachowaæ ostro¿nośæ 
ze wzglêdu na wystêpowanie ¿mij. Nad rze-
kami i stawami powstaj¹ prywatne ³owiska 
dla amatorów wêdkarstwa: „Nowodwór”, 
„Sino³êka”, czy miejsca k¹pieliskowe, jak na-
le¿¹ce do Europejskiego Programu Ochrony 
Przyrody k¹pielisko i pla¿a K¹ck. 

W powiecie miñskim znajduje siê 213 po-
mników przyrody, z których 159 drzew i 47 
grup zadrzewionych oraz 7 g³azów narzuto-

10 Dąb – pomnik przyrody w Hucie Mińskiej
11 W okolicach Starogrodu łatwo spotkać polodowcowe kamienie
12 Krajobraz okolic Walentynowa

10

11

12
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wych jest objêtych konserwatorsk¹ ochron¹. 
Najciekawszym okazem jest rosn¹ca przy dro-
dze do wsi Gliniak najstarsza w Polsce sosna 
zwyczajna licz¹ca ok. 350 lat. 

Na terenie powiatu miñskiego obszar chro-
nionego krajobrazu przekracza 34 tys. ha. 
Tworz¹ go: Miñski Obszar Chronionego Kra-
jobrazu, Nadwiślañski Obszar Chronionego 
Krajobrazu oraz Warszawski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu. W obrêbie obszarów 
chronionych w powiecie znajduje siê 8 rezer-
watów przyrody o ³¹cznej powierzchni 747,51 
ha. W niedalekich planach jest utworzenie 

kolejnych rezerwatów: „Strugi Krzywickie” 
w gminie Siennica, „Dêby Piaseczyñskie” 
w gminie Ceg³ów, „Torfowisko” w gminie Ja-
kubów oraz zespo³u przyrodniczo-krajobrazo-
wego „dolina Rz¹dzy”. Gmina Mrozy planuje 
utworzenie 15 ha rezerwatu leśnego „Uroczy-
sko Go³êbiówka”, gdy¿ wystêpuj¹ tam ¿yzny 
gr¹d i chronione gatunki roślin: lilia z³oto-
g³ów, kopytnik pospolity oraz rośliny rzadkie, 
tj. rutewka mniejsza, miodownik melisowaty 
i fi o³ek bia³y. Poza rezerwatami w gminie Ka-
³uszyn znajduje siê u¿ytek ekologiczny „Sos-
ny Olszewickie”.

13

14

13 Krajobraz okolic Gołębiówki

14 Rośliny w dolinie Witówki

Miński Obszar Chronionego Krajobrazu

Usytuowany w centralnej czêści powiatu 
Miñski Obszar Chronionego Krajobra-

zu liczy 29 316 ha powierzchni. Od jego za-
chodniej czêści we Wrzosowie do le¿¹cej nad 
rzek¹ Kostrzyñ czêści wschodniej jest ok. 30 
km. Utworzony w 1986 r. obszar obejmuje 
dorzecza rzek Mienia i Witówka na terenach 
gmin: Ceg³ów, Dêbe Wielkie, Jakubów, Ka-
³uszyn, Miñsk Mazowiecki, Mrozy i Sienni-
ca. Dodatkowo nale¿y do niego czêśæ gminy 
Kotuñ z powiatu siedleckiego. Celem jego 
utworzenia by³o zachowanie najcenniejszych 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kli-
matycznych tak potrzebnych do wypoczynku 
i turystyki. Chronione tereny charakteryzuj¹ 
siê du¿¹ lesistości¹ (ponad 37%), du¿¹ liczb¹ 
³¹k, pastwisk, strumieni i rzeczek oraz pola-

mi, wśród których wystêpuj¹ skupiska drzew 
i krzewów. Lasy znajduj¹ce siê na obszarze 
chronionym to przede wszystkim bór świe¿y, 
bór mieszany świe¿y i lasy mieszane. Wśród 
lasów na uwagê zas³uguj¹ te maj¹ce drzewo-
stan jod³owy (gminy Ceg³ów i Mrozy) czy mie-
szany świerkowy z bzem koralowym (gmina 
Miñsk). Wśród ³¹k cennym miejscem jest ³¹ka 
śródleśna zespo³u trzêślicy modrej (nadleśni-
ctwo Mienia), na polach zespó³ ścierniskowy 
chrz¹stkowca polnego i po³onicznika kosmate-
go (wieś Grodzisk), a w zbiorowisku wodnym 
zespó³ grzybieni pó³nocy (Krzywickie Strugi). 

Wed³ug dotychczasowych badañ na Miñ-
skim Obszarze Chronionym wystêpuje ponad 
700 gatunków roślin naczyniowych, wśród 
których 12 jest objêtych ścis³¹ ochron¹, 10 
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ochron¹ czêściow¹, a 51 to gatunki rzadko 
spotykane. Do gatunków objêtych ochron¹ 
nale¿¹: wid³ak goździsty i ja³owcowaty, lilia 
z³otog³ów, tojad smuk³y, rosiczka okr¹g³olist-
na, okazy owocuj¹cego bluszczu pospolitego, 
pióropusznik strusi, kokorycz pe³na, niezapo-
minajka sk¹pokwiatowa, bodziszek ¿a³obny, 
cibora ¿ó³ta, groszek czerniej¹cy. W okolicach 
stawów w Rudzie i Go³êbiówce mo¿na spot-
kaæ chronione gatunki ptaków: rybitwy czar-
ne, b¹czki, zielonki, perkozy dwuczube i rdza-
woszyje oraz ogorza³ki. 

W Miñskim Obszarze Chronionego Krajo-
brazu wystêpuj¹ rezerwaty: „Bagno Pogorzel”, 
„Florianów”, „Jedlina”, „Prze³om Witówki”, 
„Rudka Sanatoryjna”, „Rogoźnica”. Przez re-
zerwaty „Jedlina”, „Rudka Sanatoryjna”, „Flo-
rianów” miñskie nadleśnictwo wytyczy³o pie-
sze i rowerowe trasy wycieczkowe, dodatkowo 
przez „Jedlinê” biegnie turystyczny szlak zie-
lony, a przez „Rudkê Sanatoryjn¹”, „Prze³om 
Witówki” i „Florianów” szlak niebieski. 

Rezerwat „Bagno Pogorzel” – rezerwat czêś-
ciowy, torfowiskowy o pow. 48,6 ha (bagno ok. 
24 ha), utworzony w 1995 r. Jego obszar po³o¿o-
ny jest w gminie Miñsk Mazowiecki w pobli¿u 
wsi Grabina. Celem sk³adaj¹cego siê z lasów, 
zbiorników wodnych oraz bagna rezerwatu 
jest zachowanie naturalnego zbiornika re-
tencyjnego oraz towarzysz¹cych mu rzadkich 
roślin i ptaków. Rezerwat to miejsce ochrony 
zajmuj¹cego prawie po³owê jego powierzch-
ni torfowiska. W pó³nocnej czêści rezerwatu 
znajduje siê rozleg³e p³o – rodzaj trzêsawiska 

utworzonego przez torfowiec. Na terenie „Bag-
na Pogorzel” wystêpuje bór bagienny, zbioro-
wiska mszaru środkowoeuropejskiego, ols tu-
rzycowy, gr¹d subkontynentalny; wśród roślin 
– przygie³ka bia³a, grzybieñ pó³nocny, rosiczka 
okr¹g³olistna, modrzewnica zwyczajna, kon-
walia majowa, we³nianka pochwowata, wid³ak 
ja³owcowy, kruszyna. Bagno upodoba³o sobie 
ok. 18 gatunków ptaków wodnych i b³otnych, 
m.in.: kaczka krzy¿ówka, g³owienka, czernica, 
bekas, remiz, trzciniak i trzcinniczka. Kolonie 
lêgowe maj¹ rybitwy czarne i mewy śmieszki. 
Ochronie terenu rezerwatu s³u¿y wprowadze-
nie 500-metrowej otuliny, w granicach której 
nie wolno budowaæ obiektów zagra¿aj¹cych 
środowisku naturalnemu. Nie wszyscy wie-
dz¹, ¿e s³ynna scena „Nocy i dni”, kiedy Józef 
Tolibowski, brodz¹c w czarnych namu³ach, 
zrywa bia³e nenufary by³a nagrywana na „Bag-
nie Pogorzel”. 

Rezerwat „Florianów” – rezerwat przyrody 
nieo¿ywionej (geologiczny) o pow. 406,04 ha, 
utworzony w 1991 r. Teren rezerwatu znaj-
duje siê w gminie Mrozy. Chronione formy 
geomorfologiczne i wodnolodowcowe to: oz, 
morena czo³owa oraz wydma paraboliczna 
(k. wsi Borki). S¹ one nieco wy¿sze ni¿ otacza-
j¹cy je obszar, najwy¿sz¹ jest licz¹ca 172 m 
n.p.m. morena, a le¿¹ca w pó³nocno-wschod-
niej czêści rezerwatu wydma paraboliczna ma 
wysokośæ 147 m n.p.m. Rezerwat w wiêkszo-
ści porasta las (88%), znajduj¹ siê tu tak¿e ³¹ki 
i nieu¿ytki.

15

15 Rezerwat „Bagno Pogorzel”

16

16 Biały słup w rezerwacie „Florianów” przypomina 
o zmarłym w tym miejscu Florianie Cieszkowskim
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Rezerwat „Jedlina” – rezerwat leśny ze sta-
nowiskiem jod³y o pow. 70,40 ha, utworzony 
w 1952 r. (w 1978 r. powiêkszono jego obszar). 
Jedlina to lokalna nazwa du¿ego skupiska jod-
³y. Zadaniem po³o¿onego w gminie Ceg³ów 
rezerwatu jest ochrona wyspowych stanowisk 
jod³y wystêpuj¹cej poza pó³nocno-wschodni¹ 
granic¹ jej naturalnego zasiêgu. W utworzo-
nym na terenie lasów mieñskich rezerwacie 
ścis³ym jest 13 ha jednorodnego obszaru jod³y. 
Przewa¿aj¹ w nim ponad stuletnie drzewo-
stany sosnowo-dêbowe i jod³owe. Poza tym 
s¹ tu bardzo rzadko wystêpuj¹ce zbiorowiska 
roślinne, takie jak bór trzcinnikowy (drzewo-
stan sosnowy z domieszk¹ dêbu, jod³y, świer-
ku) i dêbniak turzycowy (drzewostan dêbowy 
z runem olsowym). Chronione gatunki to wid-
³ak goździsty i gnieźnik leśny (storczyk o bez-
zieleniowej ³odydze). Do roślin rzadko wystê-
puj¹cych zaliczymy: nerecznicê szerokolistn¹, 
zachy³kê trójk¹tn¹, turzycê leśn¹, bez koralo-
wy czy jaskier kaszubski.

Rezerwat „Prze³om Witówki” – rezerwat 
fl orystyczny (leśny, czêściowy) o pow. 92,11 
ha, utworzony w 1995 r. Obejmuje on frag-
ment lasów pañstwowych uroczyska Gójszcz 
le¿¹cy w gminie Mrozy. Sercem rezerwatu 
jest dolina rzeki Witówki wraz z dop³ywami. 
Zadaniem rezerwatu jest ochrona dobrze wy-
kszta³conego zbiorowiska roślinnego doliny 
rzeki, gdzie napotkamy chocia¿by ols po-
rzeczkowy, ³êgi przystrumykowe, ³êgi wi¹zo-
wo-jesionowe. W rezerwacie wystêpuje blisko 
200 gatunków roślin naczyniowych, wśród 
których jest 11 objêtych ca³kowit¹ ochron¹, 
6 ochron¹ czêściow¹ oraz 9 rzadko wystêpu-
j¹cych. Wystêpuje tu pó³nocnoamerykañska 
sosna smo³owa, maj¹ca charakterystyczne 
kolczaste szyszki. 

Rezerwat „Rudka Sanatoryjna” – rezerwat 
leśny o pow. 125,64 ha, utworzony w 1964 r. Ob-
szar, na którym rośnie chroniona jod³a, nale¿y 
do gminy Mrozy. Jest to drugi co do wielkości 
rezerwat jod³y w woj. mazowieckim. Jod³a w re-
zerwacie wystêpuje w drzewostanach ró¿nych 
postaci gr¹du, z grabem, dêbem, sosn¹. Na nie-
wielkich piaszczystych wzniesieniach spotyka-
ne s¹ p³aty boru sosnowego świe¿ego. Okazy ro-
ślin ca³kowicie chronionych reprezentuj¹: lilia 
z³otog³ów, pomocnik baldaszkowaty i bluszcz 
pospolity, rośliny rzadkie to: zdrojówka rutew-
kowata i porzeczka alpejska. Poza rezerwatem 
na terenie dawnego sanatorium przeciwgruź-
liczego znalaz³y siê najcenniejsze okazy jod³y 
– piêkny strzelisty starodrzew oraz ró¿nowie-
kowe podrosty (jedna z nich jest pomnikiem 

17 Jodła w rezerwacie „Jedlina”

17

18 Tama bobrów w rezerwacie „Przełom Witówki”

18
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przyrody), jest te¿ d¹b obrośniêty kwitn¹cym 
chronionym bluszczem. 

Rezerwat „Rogoźnica” – rezerwat fl ory-
styczny (leśny, czêściowy) o pow. 77,89 ha, 
utworzony w 1996 r. Jego teren usytuowany 
jest w gminie Mrozy niedaleko wsi Borki, 
st¹d lokalna nazwa rezerwatu „Borki”. Ob-
szar chroni kompleks olsów nad rzek¹ Ko-
strzyñ oraz roślinnośæ torfowiskow¹ wystê-
puj¹c¹ na śródleśnym bagnie. Wystêpuj¹cy 
w rezerwacie obszar lasu obejmuje ró¿norod-
ne zbiorowiska roślinne od borów świe¿ych 
do olsów, lasów świe¿ych i lasów mieszanych 
świe¿ych. Poza olsami jest tu rzadkie konty-
nentalne torfowisko wysokie Ledo – Sphagne-
tum magellanici. 

19 Przez rezerwat „Rudka Sanatoryjna” prowadzi 
niebieski szlak

19

20

20 Od spiętrzenia w Dłużewie zaczyna się obszar 
rezerwatu „Świder”

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu

W opisywanym powiecie znajduje siê 
fragment Nadwiślañskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on po³u-
dniowo-zachodni skrawek gminy Siennica z 2 
rezerwatami „Świder” i „Wólczañska Góra”. 

Rezerwat „Świder” – rezerwat krajobrazowy 
o pow. 23 800 ha, utworzony w 1978 r. Oko³o 
18-kilometrowy odcinek środkowego biegu 
rzeki od spiêtrzenia w miejscowości D³u¿ew 
do ujścia rzeczki Sienniczki jest t¹ czêści¹ re-
zerwatu, która le¿y w gminie Siennica. Świder 
to bardzo malownicza rzeka, która wg ludo-
wej tradycji zawdziêcza swoj¹ nazwê licznym 
zakolom, meandrom, prze³omom. Tak na-
prawdê nazwa rzeki wywodzi siê od pras³o-
wiañskiego s³owa świd, co znaczy³o woda, 
teren podmok³y. Wystêpuje tu bogata fauna 
wodna (wydry) i nadbrze¿na (zimorodki) 
oraz roślinnośæ (rdestnice). Wśród ryb mo¿-
na spotykaæ: szczupaka, lina, karpia, karasia, 
brzankê, p³oæ, miêtusa czy okonia. Rezerwat 
przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów 
jest otwarty dla ruchu turystycznego, turyści 
chêtnie przyje¿d¿aj¹ tu na weekendowy wy-
poczynek. 

Tradycja Mazowsza16
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Rezerwat „Wólczañska Góra” – rezerwat 
przyrody nieo¿ywionej (geologiczny) o pow. 
4,72 ha, utworzony w 1978 r. Chroniony te-
ren po³o¿ony jest we wsi Wólka D³u¿ewska 
w gminie Siennica. Zadaniem obejmuj¹cego 
fragment lasu rezerwatu jest zachowanie ozu 
zbudowanego ze ¿wirów oraz drobno- i śred-
nioziarnistych piasków polodowcowych. Po-
wsta³y podczas dzia³alności l¹dolodu oz ma 
postaæ 260-metrowego wa³u, usytuowanego 
na skraju doliny Świdra. Ze wzglêdu na licz¹-
c¹ ok. 150 m n.p.m. wysokośæ, oz do czasu 
zalesienia stanowi³ dobry punkt widokowy 
na dolinê rzeki. Obecnie pozosta³ elemen-
tem urozmaicaj¹cym równinny krajobraz. 
Poza ozem w rezerwacie chronione s¹ rosn¹cy 
tu drzewostan i zbiorowiska muraw kseroter-
micznych porośniêtych czyśæcem prostym, 

smó³k¹ pospolit¹, koniczyn¹ dwuk³osow¹ 
oraz ciemiê¿ykiem bia³okwiatowym. 

21

21 Rezerwat „Wólczańska Góra” od strony doliny 
rzeki Świder

22 Warszawski Obszar Krajobrazu Chronionego 
w południowej części gminy Halinów
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Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Na zachodnim, najbardziej wysuniêtym 
krañcu powiatu miñskiego usytuowany 

jest fragment Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu. Rozci¹ga siê on w pó³noc-
nej i po³udniowej czêści gminy Halinów oraz 
obejmuje pó³nocn¹ czêśæ miasta Sulejówek. 
W gminie Halinów na obszarze chronione s¹ te-
reny zielone, w tym lasy maj¹ce pe³niæ funkcjê 
rekreacyjno-wypoczynkow¹, porośniête lasem 
sosnowym wydmy czy zachowane w niezmie-
nionej formie stawy i obszary bagienne. Sule-
jówek określany jest jako „zielone” miasto. A¿ 
650 ha jego powierzchni zajmuj¹ u¿ytki rolne, 
a 620 ha (30%) lasy. Jest tu 108 drzew pomni-
ków przyrody, g³ównie dêbów, rzadziej topoli. 
Wystêpuj¹ równie¿ wa³y wydmowe, bêd¹ce po-

zosta³ości¹ moreny czo³owej i dennej. Obszar 
sprzyja zw³aszcza wycieczkom rowerowym. 
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O najdawniejszych dziejach powiatu miñ-
skiego opowiadaj¹ odkryte przez archeo-

logów wykopaliska. Na terenie powiatu znaj-
duj¹ siê liczne zewidencjonowane stanowiska 
archeologiczne, z których odkopane ekspona-
ty trafi ³y m.in. do Muzeum Archeologiczne-
go w Warszawie. Najstarsze ślady osadnictwa 
ludzi pochodz¹ ze schy³ku paleolitu*, okresu 
epoki kamienia, nazywanego kultur¹ świ-
dersk¹, rozwinê³a siê w dolinie rzeki Świder, 
o czym świadczy stanowisko archeologiczne 
we wsi Świdry Wielkie. Kulturê dokumentu-
j¹ narzêdzia krzemienne, które pozostawili 
koczuj¹cy myśliwi. Pozosta³ości obozowiska 
³owców prze³omu paleolitu/mezolitu* napot-
kano w Dobrem, Mrozach, £ukówcu. 

Jakieś 5 tys. lat temu na ziemiê miñsk¹ przy-
byli przedstawiciele okresu neolitu* – rolnicy 
i hodowcy, osiedlaj¹cy siê chocia¿by w doli-
nach rzek: Świdra, Mieni, Rz¹dzy, Osownicy. 
Ślady po osadzie pierwszych rolników z po³o-
wy III tys. p.n.e. odkryto w Dobrem i Rakówcu. 
W Stanis³awowie, Sokóle, Rz¹dzy, Goździów-
ce znaleziono neolityczne osady, obozowiska 
b¹dź zespo³y osadnicze. Neolityczne narzêdzia 
krzemienne odkopano w okolicy Siennicy, Dê-
bego Ma³ego, Wielgolasu. 

Epokê br¹zu na terenie powiatu reprezentu-
j¹ wykopaliska tzw. kultury ³u¿yckiej (XIII w. 
p.n.e.) w Czarnog³owie, £ukówcu, Makówcu 
Du¿ym, Siennicy oraz kultury trzcinieckiej 
(XII w. p.n.e.) w Makówcu Du¿ym, Wielgolesie, 
Borkach i Zdrojkach. Tak¿e w Goździówce od-
kryto zespó³ osadniczy z epoki br¹zu, a w Stani-
s³awowie ślady osady z wczesnej epoki br¹zu. 

Wykopaliska zwi¹zane z epok¹ ¿elaza, 
a konkretnie z okresem halsztackim i lateñ-
skim, znaleziono w okolicach Starogrodu, 
Siennicy, Transboru, Ko³acza i Rakówca. Od-
kopano m.in. cmentarzyska kultury grobów 
kloszowych, w której przepalone szcz¹tki 
ludzkie wk³adano do naczyñ – popielnic wsta-
wianych do tzw. kloszy, naczyñ o grubszych 
ścianach. Du¿e cmentarzysko ok. 140 grobów 
kloszowych oraz ślady osady zamieszka³ej 
przez 20-osobow¹ grupê rodow¹ zachowa³y siê 
w Transborze. W Latowiczu znaleziono pozo-
sta³ości grodu obronnego z V w. p.n.e. Kultu-
rê przeworsk¹ epoki ¿elaza zidentyfi kowano 
w Czarnog³owie, Pe³kowiźnie i Rakówcu (III 
i II w. p.n.e.). W Dêbem Ma³ym odkryto pozo-
sta³ości epoki ¿elaza, ale z pocz¹tków naszej 
ery, by³o to cmentarzysko z okresu rzymskie-
go. Okres rzymski reprezentuj¹ tak¿e wyko-
paliska z Kufl ewa. Bogate ślady osadnictwa 
staro¿ytnego dokumentuj¹ stanowiska arche-
ologiczne we wsiach gminy Stanis³awów: Pa-
pierni, Stanis³awowie, £êce, Czarnej. 

Dzieje historyczne
Dzieje najdawniejsze

23

23 Zbiór archeologiczny w Szkolnej Izbie Pamięci 
w Wielgolesie
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Średniowiecze to okres, kiedy w lesistych 
terenach nad środkow¹ Wis³¹ i dolnym 

Bugiem zamieszkali Mazowszanie. Lasy 
czy wzniesienia dzieli³y plemiê na mniej-
sze jednostki osadnicze, w których ośrod-
kami zostawa³y grody. W powiecie miñskim 
we wsi Grodzisk zachowa³y siê pozosta³ości 
dwucz³onowego grodziska. Grodzisko ota-
cza³y inne osady, w tym jedna o charakterze 
produkcyjnym. W XI w. gród by³ najprawdo-
podobniej punktem obrony przed atakami 
z Ma³opolski. Z tego okresu pochodzi osada 
w Makówcu Du¿ym oraz ślady grodu w Sta-
rogrodzie. 

W XI w. Mazowsze z terenu zamieszka³e-
go przez Mazowszan sta³o siê rozleg³¹, le¿¹-
c¹ po obu stronach Wis³y prowincj¹ pañstwa 
piastowskiego. Prowincjê próbowa³ przej¹æ 
Miec³aw, ale pozosta³a ona patrymonium 
rz¹dz¹cych Piastów. Skutkiem wydanego 
w 1138 r. statutu Boles³awa Krzywoustego, 
Mazowsze sta³o siê ksiêstwem dzielnicowym, 
a za panowania ksiêcia Konrada Mazowieckie-
go odrêbn¹ dziedziczn¹ dzielnic¹. Konrad Ma-
zowiecki utworzy³ kasztelaniê czersk¹, w któ-
rej znalaz³y siê ziemie dzisiejszego powiatu. 
Do kasztelanii nale¿a³y wsie Starogród i Lato-

wicz, pierwsza z nich pe³ni³a funkcjê ośrodka 
rozleg³ych dóbr ksi¹¿êcych. 

Du¿e zalesienie nie sprzyja³o kolonizacji, 
powstawa³y nieliczne enklawy osadnicze. Roz-
leg³e obszary leśne to przede wszystkim pusz-
cze Starogrodzka i Dêbska. Puszczañskie echa 
pobrzmiewaj¹ w nazwach wielu miejscowości 
– Wielgolas, Borków, Lasomin, Dêbe czy Dê-
bowce. 

W 1377 r. w miejsce kasztelanii wprowadzo-
no podzia³ na ziemie. Opisywane terytorium 
wesz³o w sk³ad ziem warszawskiej, czerskiej 
i liwskiej. Ziemia warszawsko-czerska by³a 
s³abo zasiedlona, a jednym z powodów takiego 
stanu rzeczy to zagro¿enie ze strony Litwy. Po-
siadaj¹cy tu swoje dobra ksi¹¿êta mazowieccy 
w kwestii nadañ ziemskich stosunkowo hoj-
nie obdarowywali Kośció³, niewiele by³o na-
dañ rycerskich. Ksi¹¿ê Siemowit wsie Ceg³ów, 
Rudnik, Pe³czanka, Mienia, Cisie, Skwarne, 
Piaseczno, Rososz da³ w uposa¿enie klaszto-
rowi Ojców Augustianów z Warszawy. Potem 
Ceg³ów, Mienia, a tak¿e D³uga Kościelna 
i Kiczki sta³y siê dobrami Kapitu³y Warszaw-
skiej. W koñcu XIV w. miejscowośæ Latowicz, 
bêd¹ca osad¹ o charakterze miejskim, zosta³a 
jednym z 2 g³ównych ośrodków ziemi czer-

Średniowiecze

24 25

24 Fragmenty średniowiecznej ceramiki – zbiory Muzeum Ziemi Mińskiej
25 Fragmenty ceramiki i rekonstrukcja naczynia – zbiory Muzeum Siennickich Szkół
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skiej. W tym okresie parafi a latowicka by³a 
najwiêksz¹ z 5 istniej¹cych na po³udniowo-
-wschodnim Mazowszu, w 1400 r. wzniesiono 
w niej drugi kośció³. Od 1243 r. do 1772 r. po-
wstaj¹ce na ziemi warszawskiej, czerskiej i liw-
skiej parafi e w wiêkszości nale¿a³y do diecezji 
poznañskiej, nieliczne do p³ockiej. 

Kolonizacja obszarów zawiślañskich nasi-
li³a siê dopiero w XV w. Na po³udniu osadni-
ctwo skupia³o siê nad Świdrem, a na pó³nocy –
w pobli¿u prowadz¹cego z Czerska do Liwu 
gościñca. Do atutów zasiedlanych terenów 
mo¿na zaliczyæ wypoczêt¹ ziemiê pod uprawy, 
rozleg³e i bartne lasy czy obfi tuj¹ce w ryby rze-
ki. Tempo kolonizacji oraz wzrost zamo¿no-
ści ludności wiejskiej spowodowa³y, ¿e ziemia 
czersko-warszawska wesz³a w okres inten-
sywnego rozwoju gospodarki towarowo-pie-
niê¿nej. Przypadaj¹cy na 1. po³. XV w. schy-
³ek rz¹dów ksiêcia Janusza I Starszego wraz 
z kolonizacj¹ przyniós³ pierwsz¹ falê lokacji 
miejskich, prawa miejskie otrzyma³ prywat-
ny Miñsk w 1421 r. oraz ksi¹¿êcy Latowicz 
w 1423 r. Wed³ug dostêpnej wiedzy, zezwole-
nie na prywatn¹ lokacjê Miñska by³o jedn¹ 
z pierwszych na Mazowszu prawobrze¿nym. 
Ksi¹¿êtom czersko-warszawskim op³aca³o siê 
zak³adaæ prywatne, przynosz¹ce dochody mia-
sta. W 1422 r. sporz¹dzono przywilej erekcyj-

ny dobrze uposa¿onej i maj¹cej 2 wikariuszy 
miñskiej parafi i. W koñcu XV w. przy parafi i 
powsta³a szko³a, której wysoki poziom utrzy-
ma³ siê do pocz¹tku XVII w. W 1468 r. za-
pewne Konrad III Rudy potwierdzi³, a tak¿e 
rozszerzy³ przywilej lokacyjny Miñska upraw-
nionego do cotygodniowych targów, 3 jarmar-
ków i ³aźni. W tym czasie dobra miñskie by³y 
znacz¹cym, sk³adaj¹cym siê z miasta, 8 wsi 
i patronatu kościo³a, latyfundium. W³aścicie-
le Miñska osi¹gnêli wysokie urzêdy, Ścibor 
zosta³ biskupem p³ockim i opiekunem synów 
Boles³awa IV, a Jakub kasztelanem* czerskim. 
Po śmierci Ścibora w 1471 r. dziedzictwo po-
dzielono, w³aścicielem miasta zosta³ Jakub, 
potem jego syn Andrzej, a nastêpnie wnuczka 
Anna. 

W koñcu XV w. osadnictwo wokó³ Miñska 
gêstnia³o, gwa³townie zmniejsza³ siê obszar 
dawnych puszcz. Wśród ludności wiêkszośæ 
stanowili wolni ch³opi, nieliczne by³o rycer-
stwo. W 2. po³. XV w. ziemia warszawska, 
a z ni¹ spora czêśæ ziem powiatu, sta³a siê 
do¿ywociem ¿ony Boles³awa III ksiê¿nej ma-
zowieckiej Anny Holszañskiej. Ufundowa-
ny przez ni¹ warszawski szpital św. Marcina, 
późniejszy szpital św. Ducha, utrzymywa³ 
siê dziêki posiadanym w powiecie w³ościom, 
np. w Mieni. 

Wiek XVI

W 1526 r. środkowo-wschodnie Mazow-
sze zosta³o w³¹czone do Korony, inkor-

porowane tereny obejmowa³y ziemie powiatu 
miñskiego. Zwolennicy odrêbności próbowali 
wprowadziæ rz¹dy ksiê¿nej Anny Mazowie-
ckiej, ostatniej z rodu mazowieckich Piastów. 
Konfl ikt za¿egna³ Zygmunt Stary, daj¹c Annie 
w zamian za rezygnacjê z planów uposa¿enie, 
w którym znalaz³ siê m.in. Latowicz. Ksiê¿na 
dysponowa³a dobrami do czasu zam¹¿pójścia. 
Nied³ugo potem czêśæ królewszczyzn le¿¹cych 
na terenie opisywanego powiatu sta³a siê tym 
razem wdowi¹ odpraw¹ królowej Bony. W la-
tach 1548–1556 Bona zarz¹dza³a Latowiczem, 
Wiśniewem, Stanis³awowem, Wielgolasem. 

Zarówno w Latowiczu, jak i Stanis³awowie 
wskazywane s¹ miejsca, gdzie mia³y staæ dwo-
ry królowej. Obie miejscowości by³y staro-
stwami, w powiecie czerskim starostwem nie-
grodowym by³o latowickie, a w warszawskim 
stanis³awowskie. 

XVI w. przyniós³ najwiêksze nasilenie lo-
kacji miejskich po³udniowego Mazowsza 
prawobrze¿nego. Kolejno powstawa³y miasta: 
Kufl ew, Stanis³awów, Siennica, Dobre, Jeruzal 
(¯eliszew), Okuniew, Sendomierz. Ostatnie 
z wymienionych miast zosta³o za³o¿one w czê-
ści zachodniej dóbr miñskich przez kasztelana 
sendomierskiego Miko³aja Wolskiego. Nowa 
gmina miejska powsta³a bez zgody monarszej, 

Tradycja Mazowsza20
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od Miñska oddziela³a j¹ tylko rzeka Srebrna. 
W 1549 r. potomkowie Wolskiego uzyskali dla 
Sendomierza prawo do targów i jarmarków. 
Zabudowa tego renesansowego miasteczka 
skupia³a siê wokó³ kwadratowego rynku, dzi-
siejszego pl. Kiliñskiego. Pomimo przywilejów 

daj¹cych mo¿liwości samodzielnego rozwoju, 
Sendomierz zosta³ wch³oniêty przez Miñsk. 

Zak³adane na terenie powiatu miasta wyra-
sta³y zazwyczaj nad rzekami czy przy ci¹gach 
komunikacyjnych, w ich obszarze by³y budo-
wane dwory w³aścicieli i przestrzenne rynki, 

26 27
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26 Zbiory Muzeum Ziemi Mińskiej
27 Zbiory Muzeum Ziemi Mińskiej
28 Epitafi um Stanisława Oczki z 2. poł. XVI w. – zewnętrzna ściana fary w Cegłowie
29 Rynek renesansowego Sendomierza – dziś miejsce odpoczynku dla mieszkańców Mińska
30 Płyty nagrobne w kościele w Jeruzalu – szkic Mariana Benki
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wiêksze nawet od rynków Warszawy czy P³o-
cka. Prostok¹tny rynek w Warszawie mierzy³ 
70x94 m, podczas gdy w Latowiczu mia³ on 
180x260 m, w Stanis³awowie 130x160 m, 
a w Jeruzalu 100x120 m. Nast¹pi³a koncen-
tracja niewielkich, prywatnych ośrodków 
miejskich powstaj¹cych, by podnieśæ presti¿ 
czy dochody w³aściciela. Z czasem zagêszcze-
nie sieci miejskiej utrudnia³o ich rozwój, odle-
g³ośæ miêdzy Miñskiem i Sendomierzem wy-
nosi³a kilkaset metrów, a miêdzy Kufl ewem 
i Jeruzalem czy Jeruzalem i Latowiczem kilka 
kilometrów. Nasilone lokacje nie zahamowa³y 
intensywnego „z³otego okresu” rozwoju Miñ-
ska czy Stanis³awowa, w 2. po³. XVI w. w mia-
stach kwit³ handel, dobrze funkcjonowa³o rze-
mios³o, ros³a liczba mieszkañców. 

W 1539 r. ziemie dzisiejszego powiatu miñ-
skiego przyporz¹dkowano do woj. mazowie-
ckiego, które obejmowa³o ówczesne powiaty 
garwoliñski, warszawski i liwski. Do powia-
tu garwoliñskiego nale¿a³ Miñsk, Jakubów, 
Siennica, Jeruzal, Kiczki, Kufl ew, Latowicz, 
do warszawskiego – Stanis³awów, Pustelnik, 
Okuniew i D³uga Kościelna, a do liwskiego 
– Dobre i Ka³uszyn. 

W latach 1564–1565 odby³a siê lustracja 
królewszczyzn – dobrami pañstwowymi w po-
wiecie by³y wówczas 2 miasta, 23 wsie oraz 5 
wsi z folwarkami*. W³ości monarsze skupia³y 
siê wokó³ nale¿¹cych do królewszczyzn miast 
Stanis³awowa i Latowicza. Poza dobrami kró-
lewskimi w powiecie by³y jeszcze dobra koś-

cielne, a oko³o 2/3 area³u nale¿a³o do szlach-
ty zagrodowej. W 2. po³. XVI w. rozpocz¹³ siê 
okres najwiêkszego rozkwitu Miñska, zda-
niem Jêdrzeja Świêcickiego, opisuj¹cego to-
pografi ê Mazowsza w XVI w., najludniejszego 
w okolicy, tylko Przasnysz mia³ wiêcej miesz-
kañców. W mieście kwit³o rzemios³o i handel, 
a rolnictwo, którym zajmowa³o siê 86 miesz-
czan, zyska³o grunty orne na Goździku. Produ-
kowano znaczne ilości piwa, gorza³ki, handlo-
wano zbo¿em. Jêdrzej Świêcicki wspomina³, 
¿e w Miñsku znajdowa³y siê 2 pa³ace zna-
mienitych panów – chodzi³o o siedziby Miñ-
skich i Wolskich. Rywalizuj¹ce rody zabiega³y 
o wzglêdy swoich mieszczan. Niski wymiar 
świadczeñ zachêca³ do osiedlania siê, w koñ-
cu XVI w. w Miñsku by³y 683 domostwa oraz 
otoczony opiek¹ Bractwa Literackiego szpital 
miejski. Szpital w 1557 r. za³o¿y³a i uposa¿y³a 
Anna z Pniewnika, ¿ona Miko³aja Miñskiego. 
W 1585 r. zakoñczy³a siê rywalizacja w³aści-
cieli obu miast – Stanis³aw Miñski, wojewoda 
³êczycki i podkanclerzy koronny Zygmunta III 
Wazy, d¹¿¹c do scalenia dóbr rodowych, kupi³ 
ziemiê Wolskich. W koñcu XVI w. Miñscy, 
zapewne po po¿arze w 1568 r., ufundowali 
murowan¹ farê*. W kościele znalaz³ siê m.in. 
w³oski obraz Madonny, przywieziony z W³och 
przez Stanis³awa Miñskiego. W 1597 r. Miñ-
ski z powodów fi nansowych sprzeda³ miasto 
Leśniowolskim, ci Hlebowiczom, którzy w za-
staw oddali je wojewodzie podlaskiemu Stani-
s³awowi Warszyckiemu. 

W 1603 r. w podziale administracyjnym 
Kościo³a rzymskokatolickiego wprowa-

dzono archidiakonaty. W archidiakonacie pu³-
tuskim diecezji p³ockiej znalaz³ siê dekanat 
Stanis³awów, a w archidiakonacie warszaw-
skim diecezji poznañskiej dekanaty: Latowicz, 
Liw, Garwolin. Do dekanatu stanis³awowskie-
go nale¿a³y parafi e w Stanis³awowie, Oku-
niewie, Pustelniku, Dobrem; do latowickiego 
– Latowicz, Kiczki, Kufl ew, Jeruzal; do garwo-
liñskiego – D³uga Kościelna, Siennica; do liw-

skiego – Ceg³ów, Jakubów, Ka³uszyn, Miñsk, 
Wiśniew. 

Na pocz¹tku XVII w. kupcy miñscy specja-
lizowali siê w handlu ¿elazem, zbo¿em, go-
rza³k¹. W 2. po³owie XVII w. w Miñsku by³o 
27 piekarzy, dzia³a³o: 11 karczm, 13 browarów, 
14 spichrzów oraz 9 gorzelni. Choæ zniszcze-
nia podczas potopu szwedzkiego nie by³y tak 
du¿e, jak w innych miastach, mala³a liczba 
ludności. Konkurencja Warszawy, po¿ary i epi-
demie hamowa³y dalszy rozwój miejscowości. 

Wiek XVII
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W 1660 r. by³o w niej tylko 225 domostw, a ok. 
40% ludności ¿y³o z rolnictwa. 

W 2. po³owie XVII w. ziemie powiatu w ró¿-
nym stopniu ucierpia³y w wyniku prowadzo-
nych przez Rzeczpospolit¹ wojen, najdotkli-
wiej odczuwano skutki potopu szwedzkiego, 
ale do jego po³udniowo-wschodniej czêści do-
ciera³y równie¿ oddzia³y rosyjskie i kozackie. 
W kwietniu 1657 r. opisywany obszar penetro-
wa³y po³¹czone wojska szwedzkie i siedmio-
grodzkie. 30 kwietnia król szwedzki Karol X 
Gustaw wraz z ksiêciem Siedmiogrodu Jerzym 
II Rakoczym przebywali w Miñsku, za nimi 
pod¹¿a³ hetman Stefan Czarniecki. Wraz 
z wojskiem rozprzestrzenia³y siê epidemie, 

po¿ary i rabunki. Szwedzi kilkakrotnie naje¿-
d¿ali i palili Latowicz, jego sytuacja po wojnie 
zosta³a opisana w lustracji z 1660 r. W mie-
ście nie odbywa³y siê targi i jarmarki, z 265 
domów pozosta³o 18. W powiecie, podobnie 
jak i w ca³ej Polsce, drastycznie spad³a liczba 
ludności, w Stanis³awowie z 2500 mieszkañ-
ców pozosta³o 77. Brak r¹k do pracy i znisz-
czenia pog³êbia³y problemy gospodarcze, na-
stêpowa³ regres rzemios³a i handlu, upada³y 
kar³owate i prywatne miasta, takie jak Kufl ew, 
Jeruzal czy Okuniew. W koñcu XVII w. prze-
sta³ istnieæ Sendomierz. Miasteczka mia³y 
niewielkie uposa¿enie w gruntach, dlatego 
ich ludnośæ nie mog³a trudniæ siê rolnictwem. 
Handel i rzemios³o ze wzglêdu na ma³y za-
siêg targowy nie przynosi³y oczekiwanych do-
chodów. Na upadek miast mia³ tak¿e wp³yw 
przebieg dróg, powsta³y nowe szlaki handlo-
we i komunikacyjne, do rangi lokalnej spad³o 
znaczenie dawnych dróg, jak chocia¿by traktu 
Czersk–Liw. Szlachta na swojej ziemi tworzy-
³a folwarki, których dzia³alnośæ gospodarcza 
przyczynia³a siê równie¿ do regresu miast. 
Podzia³y maj¹tków szlacheckich doprowa-
dza³y do rozdrobnienia w³asności i ubo¿enia 
tej nielicznej tu grupy spo³ecznej. W XVII w. 
na obszarze powiatu pojawi³a siê ludnośæ ¿y-
dowska. Henryk Sienkiewicz, opisuj¹c okres 
wojen RP, wymieni³ Miñsk jako miejsce spot-
kania Zag³oby i Bogus³awa Radziwi³³a, którzy 
pod¹¿ali na elekcjê do Warszawy. W rzeczywi-
stości w okolicach Okuniewa popasa³a jad¹ca 
na elekcjê szlachta litewska. 

31

31 Barokowa kapliczka w Mińsku Mazowieckim przy 
zbiegu ulic Kościelnej i Budowlanej

32 Fragmenty ceramiki z przełomu XVI i XVII w. 
– zbiory Muzeum Ziemi Mińskiej
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Pocz¹tek wieku przyniós³ ziemi miñskiej 
zniszczenia spowodowane przemarsza-

mi wojsk i potyczkami wojny pó³nocnej. 
W 1703 r. na przebywaj¹cego w Okuniewie 
króla szwedzkiego Karola XII napad³ oddzia³ 
litewski, a w 1704 r. w okolicach Latowicza 
dosz³o do walk szwedzko-saskich. Omawiany 
teren sta³ siê równie¿ miejscem walk rywali-
zuj¹cych o sukcesjê stronnictw Augusta II 
i Stanis³awa Leszczyñskiego. 

W 1793 r. na sejmie w Grodnie przepro-
wadzono reformê administracyjn¹, ziemie 
dzisiejszego powiatu miñskiego znalaz³y siê 
po czêści w ziemi warszawskiej, czerskiej oraz 
liwskiej woj. warszawskiego. 

W 1794 r. dzia³ania insurekcji kościusz-
kowskiej dotar³y na Mazowsze, na dowódcê 
si³ zbrojnych Ksiêstwa Mazowieckiego wybra-
no Stanis³awa Mokronowskiego. 4 maja 1794 
r. og³oszono zasady zwo³ywania i organizacji 

pospolitego ruszenia. O przyst¹pieniu do insu-
rekcji decydowa³y komisje porz¹dkowe poszcze-
gólnych ziem. Ju¿ 1 maja w Siennicy z inicjaty-
wy Kazimierza Zdzitowieckiego zgromadzi³a 
siê szlachta pow. garwoliñskiego ziemi czer-
skiej. Powo³ano Komisjê Porz¹dkow¹ Cywilno-
Wojskow¹, wezwa³a ona do obrony Ojczyzny. 
Komendantem si³ zbrojnych pospolitego rusze-
nia pow. garwoliñskiego zosta³ Adam Skilski. 
24 czerwca zgromadzeni w Siennicy ochotnicy 
do³¹czyli do pod¹¿aj¹cego za Rosjanami gen. 
Karola Sierakowskiego. Komisja ziemi liw-
skiej podjê³a postanowienia co do pospolitego 
ruszenia 10 maja. Genera³em ziemiañskim 
zosta³ Ignacy Hryniewicz, który na swoj¹ sie-
dzibê wybra³ Ka³uszyn. £¹cznie ziemia liwska 
wystawi³a ok. 1000 osób, czêśæ rekrutów w³aś-
nie w Ka³uszynie przygotowywano do walki. 
Sprzeczne rozkazy spowodowa³y, ¿e pospolitaki 
wiêkszośæ czasu spêdzili w marszu, zamiast 

Wiek XVIII

33 Spichlerz dworski z XVII w. w Sinołęce
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walczyæ na wyznaczonym odcinku nad Narwi¹. 
W obronie kordonu pruskiego zabrak³o wspó³-
pracy z regularnymi oddzia³ami. Ze wzglê-
du na dezercje oraz problemy z aprowizacj¹ 
1 października rozwi¹zano pospolite ruszenie 
ziemi liwskiej. W Ka³uszynie poza oddzia³ami 
pospolitego ruszenia sformowano ochotniczy 
szwadron lekkiej kawalerii mjr. Feliksa Mie-
czyñskiego. Ogólnie nie najlepiej oceniono w³a-
dze ziem liwskiej i czerskiej w przygotowaniu 
pospolitego ruszenia do udzia³u w powstaniu. 
Upadek insurekcji kościuszkowskiej przypie-
czêtowa³ ostatni rozbiór, w 1795 r. ziemie po-
wiatu przyporz¹dkowano do okrêgu Wi¹zowna 
zaboru austriackiego, tzw. Galicji Zachodniej. 
Od pó³nocy granica zaboru opiera³a siê o rzekê 
Bug, miejscowości Okuniew, Pustelnik, Stani-
s³awów, Dobre znalaz³y siê w strefi e przygra-
nicznej. W Okuniewie umieszczono komorê 
celn¹. W miêdzyczasie trapione po¿arami, na-
ra¿one na rekwizycje i epidemie miasteczka 
spad³y do rangi ośrodków agrarnych o charak-
terze targowo-us³ugowym. 

Ka³uszyn zosta³ pierwsz¹ miejscowości¹, 
w której licznie osiedli³a siê ludnośæ ¿ydowska. 
W 1764 r. w mieście mieszka³o 566 ¯ydów, 
o¿ywili oni miejscowy handel oraz przejêli 
od w³aściciela produkcjê gorza³ki i piwa. Tym-
czasem wyludnia³ siê nale¿¹cy do Wojciecha 
Opaliñskiego Miñsk. W koñcu XVIII w. miasto 
znalaz³o siê na skraju upadku, liczy³o ok. 75 
domów, świetnośæ przypomina³y tylko dawne 
bruki i siedziba w³aścicieli. W 1790 r. jeden 
z nich, Piotr Borzêcki, zakwestionowa³ prawa 

miejskie miñszczan, którzy o pomoc zwrócili 
siê do króla Stanis³awa Augusta Poniatowskie-
go. List ¿elazny króla nie rozstrzygn¹³ sporu, 
walka toczy³a siê jeszcze za czasów Jezier-
skich, którzy w 1807 r. nabyli na licytacji mia-
sto i klucz okolicznych wsi.

34 Tablica nagrobna na mauzoleum Floriana 
Cieszkowskiego w Jeruzalu z końca XVIII w.

34

Wiek XIX

Dla ziem opisywanego powiatu XIX w. by³ 
bardzo bogaty w wydarzenia. To prze-

de wszystkim przemarsze wojsk napoleoñ-
skich, powstania i rz¹dy zaborcy rosyjskie-
go, ale tak¿e zmiany gospodarcze, epidemie 
i nieurodzaje. W latach 1803–1809 powiat 
nale¿a³ do utworzonego przez Austriaków cyr-
ku³u siedleckiego. Wojska austriackie zosta³y 
wyparte przez Napoleona, który wprowadzi³ 
nowy podzia³ administracyjny, od 14 paździer-

nika 1809 r. interesuj¹cy nas obszar znalaz³ 
siê w departamencie siedleckim Ksiêstwa 
Warszawskiego. 24 lutego 1810 r. utworzono 
powiaty: stanis³awowski ze Stanis³awowem, 
Okuniewem oraz siennicki z Siennic¹, Miñ-
skiem, Ceg³owem, Jeruzalem, Ka³uszynem, 
Kufl ewem, Latowiczem. Powiaty w³¹czono 
do departamentu warszawskiego. W Okunie-
wie umieszczono podprefekturê i s¹d okrêgu 
siennicko-siedleckiego. W 1812 r. przemiesz-
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cza³a siê têdy Wielka Armia, doprowadzaj¹c 
do ruiny m.in. Ka³uszyn i Jeruzal, przez który 
przesz³o ok. 20 tys. ¿o³nierzy. Przemarsz licz-
nej armii, susza w 1811 r., rabunki i rekwizycje 
przynios³y w kolejnych latach dro¿yznê i g³ód 
miejscowej ludności. 

Po wycofaniu siê Napoleona, do dawne-
go Ksiêstwa Warszawskiego weszli Rosjanie. 
W 1815 r. ziemie powiatu w³¹czono do utwo-
rzonego Królestwa Polskiego, tzw. Kongresów-
ki. 16 stycznia 1816 r. namiestnik Królestwa 
zatwierdzi³ nowy podzia³ administracyjny 
– powsta³ obwód stanis³awowski le¿¹cy w woj. 
warszawskim, obwód obj¹³ dawne powiaty 
siennicki i stanis³awowski. Siedzib¹ obwodu 
mia³ zostaæ Okuniew, le¿a³ on jednak na ubo-
czu, a Stanis³awów nie mia³ pomieszczeñ 
na biura urzêdu. W tej sytuacji namiestnik 
Królestwa nakaza³ w³aścicielowi dóbr miñ-

skich hr. Stanis³awowi Jezierskiemu w³asnym 
kosztem przygotowaæ lokal urzêdowy wyposa-
¿ony w 4 pokoje dla administracji, 4 dla s¹du, 
1 na kasê i 1 na wiêzienie. Od lipca 1816 r. lo-
kal by³ gotowy, Miñsk zosta³ siedzib¹ obwodu 
stanis³awowskiego, wcześniej od 16 stycznia 
do 6 lipca podprefekt urzêdowa³ w Okuniewie. 
W 1837 r. zamiast województw wprowadzo-
no gubernie, a w 1842 r. obwody zamieniono 
na powiaty, interesuj¹cy nas teren obj¹³ po-
wiat stanis³awowski, powiat siennicki zli-
kwidowano. W 1845 r. guberniê mazowieck¹ 
zamieniono w guberniê warszawsk¹. Na mocy 
ukazu carskiego z 1866 r. utworzono powiat 
miñski, który obj¹³ czêśæ pow. stanis³awow-
skiego i warszawskiego. W jego sk³ad wesz³y 
miasta: Miñsk, Karczew, Siennica, Latowicz, 
Ceg³ów, Ka³uszyn, Ko³biel, Stanis³awów oraz 
gminy Chrościce, £aziska, Jakubów, Miñsk, 

35 Tablica na kościele w Dębem Wielkim poświęcona poległym powstańcom listopadowym w bitwie pod Dębem 
Wielkim

36 Pomnik upamiętniający powstańców styczniowych w Długiej Kościelnej

35 36
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£adzyñ, Dêbe Wielkie, Czarna, Janów, Bar-
cz¹ca, Mienia, Siennica, Ruda, Duchnów, Gli-
nianka, Otwock, Stara Wieś, Wielgolas, Dêbe 
Ma³e, Iwowe, Kufl ew, £ukówiec i Wi¹zowna. 
Miñsk, a w latach 1868–1916 Nowomiñsk, 
sta³ siê miejscem urzêdowania w³adz powiato-
wych przez prawie 200 lat, z wyj¹tkiem okresu 
1975–1998. 

W miêdzyczasie przez ziemiê miñsk¹ prze-
toczy³y siê walki powstañcze. Zanim dosz³o 
do wojny polsko-rosyjskiej w 1831 r. Sejm 
Królestwa Polskiego zdetronizowa³ cara, pod 
uchwa³¹ sejmow¹ podpisa³o siê 3 pos³ów ob-
wodu stanis³awowskiego. W powstaniu listo-
padowym Miñsk by³ miastem, w którym sku-
piono spore ilości polskiego wojska. Od lutego 
1831 r. miejscowośæ przejmowali na zmianê 
raz Rosjanie, raz Polacy. W nocy z 18 na 19 
lutego w Miñsku przebywa³ feldmarsza³ek 
Iwan Dybicz i jego szef sztabu gen. Karl Toll, 
21 sierpnia zatrzyma³ siê gen. Grigorij Rosen 
i gen. Jewgienij Go³owin. Strategiczne po³o-
¿enie obwodu stanis³awowskiego powodowa-
³o, ¿e w 1831 r. rozegra³y siê tu wa¿ne bitwy. 
17 lutego dosz³o do rozpoznawczej bitwy pod 
Dobrem, jednej z pierwszych bitew regularnej 

wojny. Walka zakoñczy³a siê sukcesem po-
wstañców, a dowodz¹cy w niej Jan Skrzynecki 
wkrótce zosta³ Naczelnym Wodzem. 18 lute-
go gen. Franciszek ¯ymirski i Piotr Szembek 
walczyli z Rosjanami miêdzy Okuniewem 
a Mi³osn¹, walki poprzedzi³y bitwê pod Ol-
szynk¹ Grochowsk¹. Bitwa pod Dêbem Wiel-
kim z 31 marca pokaza³a skutecznośæ kawa-
lerii i sta³a siê cegie³k¹ zwyciêskiej ofensywy 
wojsk polskich. Maj¹ca miejsce 25 kwietnia 
1831 r. bitwa pod Kufl ewem zahamowa³a atak 
Iwana Dybicza na polskie wojsko, walcz¹-
cy w niej późniejszy Naczelny Wódz Henryk 
Dembiñski decyzj¹ Rz¹du Narodowego awan-
sowa³ do stopnia genera³a brygady. 26 kwiet-
nia pod Miñskiem os³aniaj¹ce wycofuj¹cych 
siê Polaków oddzia³y walczy³y z nieprzyjacie-
lem, odwrót przebieg³ bez strat, w walce za-
s³u¿yli siê gen. Antoni Gie³gud, gen. Ludwik 
Kicki i por. Przeździecki. Po zwyciêstwach 
korpusu Go³owina pod Ostro³êk¹ Rosjanie 
zaatakowali Miñsk, Stanis³awów, Okuniew 
i Karczew. 14 lipca 1831 r., walcz¹cy w Miñsku 
genera³owie: Wojciech Chrzanowski, Giro-
lamo Ramorino i Józef Jagmin, choæ wyparli 
Rosjan, nie do koñca wykorzystali uzyskan¹ 

37 Krzyż na placu targowym w Kałuszynie, upamiętniający powstańcze walki w latach 1863–1865 
38 Grób Grzegorza Wojdygi, ofi cera w powstaniu styczniowym, na cmentarzu w Siennicy
39 XIX-wieczne nagrobki na cmentarzu w Mińsku Mazowieckim

37 38 39
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przewagê. Nieudolnośæ dowódców, zw³asz-
cza gen. Ramorino, spowodowa³a odwrót si³ 
powstañczych. Poleg³ych w walce ¿o³nierzy 
obu armii pochowano na miñskim cmenta-
rzu przykościelnym. Poza opisanymi bitwami 
powstania listopadowego na ziemi miñskiej 
dosz³o do wielu potyczek, m.in. pod Ka³uszy-
nem, Cygank¹, Stanis³awowem, Jêdrzejowem 
czy Jakubowem. Naczelny Wódz Jan Skrzyne-
cki wielokrotnie popasa³ na terenie powiatu, 
na 3 dni zatrzyma³ siê w Siennicy, gdzie świê-
towa³ Wielkanoc, d³u¿ej kwaterowa³ w Jêdrze-
jowie, potem w Jakubowie. W kwietniu w oko-
licach Wielgolasu kwaterowa³ rz¹d powstañczy 
na czele z ksiêciem Adamem Czartoryskim. 
Efektem walk sta³y siê zniszczenia, szereg 
miejscowości ucierpia³o zarówno z powodu 
tocz¹cych siê bitew, jak równie¿ stacjonowa-
nia i przemarszów wojsk. Zniszczono miñski 
kośció³, pa³ac, domy mieszczan oraz dobra 
miñskie; spalono Okuniew i Jakubów. Wraz 
z Rosjanami w powiecie pojawi³a siê epidemia 
cholery, w szpitalu w Mieni za³o¿ono lazaret 
wojskowy. Zmar³ych od ran czy cholery grze-
bano w pobli¿u, w miejscu, które obecnie na-
zywane jest Mogi³¹ Trzech Krzy¿y. Epidemie 
cholery dziesi¹tkowa³y miejscow¹ ludnośæ 
jeszcze w latach 1846–1855. 

Przygotowania do kolejnego ogólnonarodo-
wego powstania rozpocz¹³ w³aściciel maj¹t-
ku Kufl ew, najm³odszy syn twórcy Legionów 
Polskich we W³oszech Bronis³aw D¹browski. 
Mianowany przez Ludwika Mieros³awskiego 
na dowódcê prawego brzegu Wis³y D¹browski 
przygotowywa³ do walki okolicznych ch³opów, 
jako broñ zgromadzi³ ok. 400 kos. Spisek wy-
kryto, D¹browski zdo³a³ siê ukryæ, ale dosiêg³a 
go konfi skata maj¹tku. W styczniu 1863 r. Po-
lacy, a wśród nich mieszkañcy ówczesnego po-
wiatu stanis³awowskiego, kolejny raz chwycili 
za broñ. Teren ze wzglêdu na kompleksy leś-
ne, s³ab¹ sieæ dróg, liczne wioski i dwory by³ 
atrakcyjny dla powstañców prowadz¹cych 
walki partyzanckie. Jednocześnie, bior¹c pod 
uwagê stacjonuj¹ce w Warszawie, Miñsku 
i Ka³uszynie wojska wroga, niebezpieczny. Ka-
³uszyn i Latowicz wyznaczono na punkty wer-
bunkowe dla chc¹cych walczyæ z Rosjanami 
ochotników. Wybuch powstania styczniowego 

przyniós³ wzmocnienie si³ rosyjskich w Miñ-
sku i Ka³uszynie. W styczniu 1864 r. w zwi¹z-
ku z planami likwidacji powstania w Miñsku, 
Ka³uszynie, Siennicy, Stanis³awowie, Ko³bieli 
i Okuniewie stacjonowa³o oko³o 2250 ¿o³nie-
rzy – piechoty i kozaków – oraz znajdowa³o siê 
8 dzia³. Na terenie dzisiejszego powiatu miñ-
skiego walczy³y liczne partie powstañcze do-
wodzone przez: Ziemomys³awa Kuczyka, Ig-
nacego Mystkowskiego, Józefa Jankowskiego, 
ks. Stanis³awa Brzóskê, Adama Zieliñskiego, 
Jana Mataliñskiego, W³adys³awa Czarkow-
skiego, Marcina Borelowskiego, Karola Krysiñ-
skiego, Kazimierza Kobyliñskiego. Nie wszyscy 
wymienieni byli zwi¹zani z ziemi¹ miñsk¹, 
wśród walecznych krajan znaleźli siê: Zyg-
munt Chmieleñski, nazywany przez Rosjan 
„czartem”; Feliks Rodkiewicz – ofi cer oddzia³u 
Józefa Hauke-Bosaka; Jan D³u¿ewski – ranny 
w walkach zmar³; Ludwik Walesiak – ³¹cz-
nik, dostarczaj¹cy pocztê z Dêbego Wielkiego 
do Okuniewa. Mimo ¿e sprawa uw³aszczenia 
wstrzymywa³a ch³opów od udzia³u w powsta-
niu, w okolicy Siennicy dzia³a³ oddzia³ do-
wodzony przez stelmacha Grzegorza Wojdy-
gê. Miejsca potyczek i bitew wskazuj¹ liczne 
krzy¿e i groby. Do wiêkszych walk w ówczes-
nym powiecie stanis³awowskim dosz³o pod 
Gliniank¹, K¹tami Czernickimi k. Dobrego, 
Ka³uszynem, Kufl ewem, Mieni¹ – Siod³em 
– Piasecznem, Kamionk¹ k. Wielgolasu, £u-
kówcem, Okuniewem, Ignacowem. Walki 
o Miñsk toczy³y siê dwukrotnie. Pierwszy raz 
w nocy z 15 na 16 kwietnia 1863 r. powstañ-
cy walczyli ok. 3 godz. i zabili 10 Rosjan, 
powtórny atak mia³ miejsce z 17 na 18 maja 
1863 r. Chyba najwiêksz¹ bitw¹ w naszej 
okolicy by³a bitwa w okolicy Mieni, gdzie 
4 listopada 1863 r. blisko 600 powstañców 
walczy³o z oddzia³em rosyjskim licz¹cym po-
nad 700 osób. Wróg z ca³ym okrucieñstwem 
traktowa³ powstañców. W folwarku Huta Ku-
fl ewska Rosjanie wymordowali kilkunastu 
odpoczywaj¹cych Polaków. Wed³ug przekazu, 
zabitych przewieziono do Ka³uszyna i chc¹c 
dodatkowo upokorzyæ, pochowano na tar-
gowicy zwierzêcej. Ka³uszynianie pamiêtali 
o zabitych, obecnie stoi tam ¿eliwny krzy¿ 
z 1910 r. Inne tragiczne wydarzenie mia³o 
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miejsce w Miñsku przy drodze do Siennicy, 
gdzie powieszono schwytanych przez drago-
nów w³odzimierskich powstañców z oddzia-
³u Borelowskiego. Skazañcy ku przestrodze 
wisieli przez 3 dni, po czym zostali pogrzebani 
w niewiadomym miejscu. Miejsce kaźni upa-
miêtniono najpierw krzy¿em, potem tablic¹ 
z napisem. Jeszcze inne tragiczne wydarzenie 
zwi¹zane jest z postaci¹ bohaterskiego ksiêdza 
Brzóski, który ukrywa³ siê w okolicach Ka-
³uszyna. Kontaktuj¹ca siê z nim ³¹czniczka, 
ujêta w³aśnie w tym mieście, w toku śledztwa 
ujawni³a miejsce pobytu ksiêdza. Upadek po-
wstania styczniowego przyniós³ mieszkaj¹cej 
ludności liczne represje: znane s¹ nazwiska 
przynajmniej 3 osób zes³anych na Sybir, na-
st¹pi³y aresztowania, w 1864 r. za pomoc po-
wstañcom zlikwidowano klasztor reformatów 
w Siennicy, w budynku poklasztornym zorga-
nizowano kursy dla nauczycieli rusyfi katorów 
szkó³ ludowych, w 1869 r. prawa miejskie stra-
ci³y: Siennica, Dobre, Okuniew, Latowicz, Ce-
g³ów i Stanis³awów. 

Rozwój folwarków, ubo¿enie ch³opów, wzrost 
znaczenia Warszawy, gêsta sieæ miejska, s³a-
bośæ lokacji szlacheckich du¿o wcześniej 
wp³ynê³y na postêpuj¹cy upadek tutejszych 
miast. Kar³owate miasteczka coraz bardziej 
przypomina³y du¿e wsie. W Ceg³owie liczba 
mieszczan-rolników wynosi³a 66%, w nieco 
wiêkszym Stanis³awowie – 75% i w Latowiczu 
– 65%, a w maj¹cym ponad 5 tys. mieszkañ-
ców Ka³uszynie tylko 1,5%. Do 1827 r. prawa 
miejskie utraci³y Jeruzal i Kufl ew, pozosta³e 
miasta, poza Miñskiem i Ka³uszynem, utraci-
³y je w wyniku represji popowstaniowych. 

W 1810 r. Miñsk liczy³ 529 osób, w 1827 r. – 
750, w 1843 r. – 1203, w 1861 r. – 1338, w 1877 r. – 
2797, w 1885 r. – 2940. W XIX w. wśród ludno-
ści Miñska pojawili siê Izraelici: w 1820 r. – 85, 
w 1861 r. – 692. Warto wspomnieæ, ¿e do I woj-
ny światowej miasto by³o ośrodkiem chasydz-
kim, mistyczny ruch skupia³ siê wokó³ cadyka 
Jakuba Per³owa. Ze wzglêdu na podporz¹d-
kowanie ziem Kongresówki Rosji mieszkali 
w nim równie¿ przedstawiciele administra-
cji rosyjskiej, stacjonowa³y carskie wojska. 
W 1862 r. do wa¿niejszych obiektów w Miñ-
sku nale¿a³y: kośció³, pa³ac, budynek poczty, 

rzeźnia, szopa na wagê, biura powiatu, s¹d, ap-
teka, szko³a elementarna, magistrat. Dzia³a³y 
nastêpuj¹ce cechy rzemieślnicze: bednarski, 
garncarski, krawiecki, murarski, ślusarski, 
stolarski, stelmachów, szewski i felczerski. 
W 1881 r. utworzono Ochotnicz¹ Stra¿ Po-
¿arn¹. Pod koniec XIX w. w mieście pracowa³o 
6 fabryk, w 1898 r. wybudowano fi liê zak³adu 
Towarzystwa Machin i Odlewów Konstanty 
Rudzki i Spó³ka – obecnie Fabryka Urz¹dzeñ 
Dźwigowych. W fabryce konstruowano mosty, 
turbiny oraz produkowano pociski. Mosty sta-
wiano m.in. na wielkich rzekach Imperium 
Rosyjskiego, w konstrukcjach zaczêto stoso-
waæ nowoczesn¹ technikê spawania prof. Bry-
³y. W 1874 r. ostatnim w³aścicielem Miñska 
zosta³ hr. Seweryn Doria-Derna³owicz, który 
naby³ od Jezierskich za 150 000 rubli licz¹ce 
3510 morgów dobra. Wa¿nym wydarzeniem 
sta³o siê za³o¿enie przez Zuzannê Ma³aszczy-
ck¹ w 1886 r. ksiêgarni i wypo¿yczalni ksi¹¿ek. 
By³a to pierwsza tego typu placówka na Ma-
zowszu prawobrze¿nym. Prze³om XIX i XX w. 
okaza³ siê korzystny dla miasta zaliczanego 
do ośrodków czêściowo przemys³owych – in-
tensywnie ros³a liczba ludności, zwiêksza³ siê 
jego obszar, na którym prowadzono nieco cha-
otyczn¹ rozbudowê. W pobli¿u kolei powsta-
wa³y wille i domy letników oraz pracowników 
fabryki Rudzkiego. Przyśpieszony rozwój 
osadnictwa nastêpowa³ wzd³u¿ szlaków ko-
munikacyjnych, trasami ponadlokalnymi zo-
sta³y szosa brzeska oraz droga kolejowa War-
szawa–Terespol i T³uszcz–Pilawa (1897 r.). 
Fragment traktu brzeskiego biegn¹cego przez 
teren powiatu w latach 1820–1823 poszerzo-
no i wybrukowano. Pierwszy odcinek kolei 
Warszawsko-Terespolskiej od Pragi do Siedlec 
oddano do u¿ytku 9 października 1866 r. Pre-
zesem Spó³ki Towarzystwo Drogi ¯elaznej 
Warszawsko-Terespolskiej zosta³ warszaw-
ski bankier i fi nansista Leopold Kronenberg, 
udzia³owcem spó³ki by³ m.in. miñski dzie-
dzic hr. Karol Jezierski. W powiecie urucho-
miono stacje w Mi³osnej, Miñsku, Mrozach, 
Dêbem Wielkim. Projekty dworców w Mi-
³osnej, Miñsku i Mrozach wykona³ architekt 
Alfons Kropiwnicki, do dzisiaj zachowa³ siê 
dworzec w Mrozach. Trakt brzeski i rozwój 
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kolei spowodowa³, ¿e dawne historyczne szla-
ki handlowe zyska³y status dróg lokalnych. 
Wzd³u¿ linii kolei ¿elaznej powstawa³y liczne 
osiedla i folwarki, do których na letni wypo-
czynek przyje¿d¿ali warszawianie. Dziêki 

temu rozwija³o siê ogrodnictwo, sadownictwo 
i produkcja mleka. Na prze³omie XIX i XX w. 
w powiecie nowomiñskim by³o 137 folwar-
ków i 6526 gospodarstw, z których 58,2% na-
le¿a³o do średnich osad w³ościañskich. 

Wiek XX

Pocz¹tek wieku przyniós³ liczne wyst¹pie-
nia przeciwko zaborcy rosyjskiemu, do-

magano siê autonomii politycznej, zniesienia 
stanu wojennego, wolności s³owa i druku oraz 
jêzyka polskiego w szko³ach, urzêdach i s¹-
dach. W 1905 r. uczniowie i absolwenci Se-
minarium Nauczycielskiego z Siennicy oraz 
miejscowa ludnośæ podejmowali szereg dzia-
³añ w walce o polsk¹ szko³ê. Zorganizowano 
strajk szkolny w Seminarium Nauczycielskim, 

śpiewano zakazane Bo¿e coś Polskê, wys³ano 
petycjê z ¿¹daniem nauki w jêzyku polskim. 
28 lutego okoliczni ch³opi wtargnêli do szko³y 
gminnej i za¿¹dali, gro¿¹c niep³aceniem po-
datku na szko³ê, prowadzenia lekcji w jêzyku 
ojczystym. Gubernator warszawski D. Marty-
now w celu st³umienia tych wyst¹pieñ wys³a³ 
do Siennicy pluton 38 dragoñskiego pu³ku 
z Nowomiñska. Uchwa³ê w sprawie jêzyka 
narodowego 205 mieszkañców Stanis³awowa 

40 Krzyż i pamiątkowa płyta w Latowiczu
41 Pomnik „Bojownikom o niepodległość” w Kałuszynie

40 41
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drukowa³a „Gazeta Ludowa”. W wielu wsiach 
powiatu ¿¹dania wobec zaborcy uchwala³y 
rady gminne, przyk³adowo w gm. £ukówiec. 
Podobne zajścia mia³y miejsce w listopadzie 
1905 r. w Miñsku, Stanis³awowie, Dêbem 
Wielkim, Latowiczu, Pustelniku, gdzie rów-
nie¿ dosz³o do patriotycznych wieców lub ma-
nifestacji. Poza walk¹ o polskośæ t³em czêści 
wyst¹pieñ by³y ¿¹dania ekonomiczne, walka 
z caratem czy poprawa warunków pracy robot-
ników, któr¹ postulowa³y powstaj¹ce partie 
robotnicze. W listopadzie 1905 r. zastrzelono 
w Miñsku naczelnika powiatu, a stacjonuj¹ce 
w mieście carskie pu³ki wzmocnione posi³ka-
mi z Warszawy przez 3 dni blokowa³y wjazd 
do miasta – w tym czasie dokonywano rewizji 
i aresztowañ. We wrześniu 1906 r. carska po-
licja wytropi³a i zabi³a w Miñsku cz³onka bo-
jówki PPS Zygmunta Kazikowskiego – obecnie 
jest on patronem jednej z ulic w mieście. Po tych 
burzliwych wydarzeniach nast¹pi³a chwilowa 
odwil¿, ko³a Polskiej Macierzy Szkolnej za-
k³ada³y szko³y elementarne, w Seminarium 
Nauczycielskim wprowadzono 2 godz. jêzyka 
polskiego. W Miñsku wybudowano świ¹tynie 
prawos³awn¹ pw. Opieki Matki Bo¿ej i maria-
wick¹ Starokatolickiego Kościo³a Mariawitów 
oraz szpital powiatowy. W 1903 r. miasto li-
czy³o 4848 osób, a w 1917 r. 12 300. 

Ostatecznie ze stuletni¹ obecności¹ Rosjan 
„po¿egnano” siê podczas I wojny światowej, 
w koñcu lipca 1915 r. ziemie powiatu po prze³a-
maniu frontu przesz³y pod okupacjê niemieck¹. 
Dla miejscowej ludności oznacza³o to dalsze 
rekwizycje i rabunkow¹ gospodarkê. Wcześniej 
odchodz¹ce carskie wojska wywioz³y do Jekate-
rynos³awia cześæ urz¹dzeñ i personel miñskiej 
fabryki Rudzkiego, podobna sytuacja mia³a 
miejsce ze sprzêtem i pracownikami kolei. 
22 marca 1916 r. zarz¹dzeniem genera³-guber-
natora warszawskiego z powiatów miñskiego 
i radzymiñskiego utworzono powiat miñski. 
7 lipca 1916 r. Nowomiñsk przemianowano 
na Miñsk Mazowiecki. Od 1914 r. do walki 
z okupantami przygotowywa³a siê Polska Orga-
nizacja Wojskowa, obwód „Mamin” obj¹³ wiêk-
szośæ opisywanego terenu. 

11 listopada 1918 r. konspiratorzy, stra¿acy 
i miejscowa ludnośæ przyst¹pili do rozbrajania 

Niemców w Miñsku, Ka³uszynie, Latowiczu. 
Po 123 latach opisywany skrawek Mazowsza 
sta³ siê niepodleg³y, jego mieszkañcy uczestni-
czyli w walkach o granice odrodzonej Polski, 
a w 1920 r. kolejny raz bronili swej suweren-
ności. Dosz³o tu do koñcowego etapu bitwy 
warszawskiej, podczas którego oddzia³y 1 i 4 
Armii WP, atakuj¹c koncentrycznie w kierun-
ku Miñska Mazowieckiego, spowodowa³y du¿e 
straty i odwrót wojsk bolszewickich. Do mia-
sta przybyli gen. Józef Haller i Józef Pi³sudski. 
Wcześniej walki toczy³y siê pod Ossowem, 
miejscowości¹ po³o¿on¹ niedaleko Okunie-
wa, gdzie na miejscowym cmentarzu znajduje 
siê kwatera ¿o³nierzy polskich, którzy wtedy 
zginêli. Od 1921 r. do 1939 r. miñskie kosza-
ry sta³y siê miejscem stacjonowania 7 Pu³ku 
U³anów Lubelskich, z którym zwi¹zani byli 
Józef Pi³sudski i Kazimierz Sosnkowski. Z Pi³-
sudskim wi¹za³y ich tradycje beliniackie, dru-
gi zosta³ patronem pu³ku. Warto wspomnieæ, 
¿e w koszarach przebywa³a i zdech³a ulubiona 
klacz Marsza³ka Kasztanka. 

W miêdzywojniu sk³adaj¹cy siê z Miñska 
i Ka³uszyna oraz 14 gmin wiejskich powiat 
miñskomazowiecki by³ podsto³ecznym, śred-
niej wielkości, s³abo zurbanizowanym rolni-
czym powiatem woj. warszawskiego. Czêśæ 
miejscowości wchodz¹cych do obecnego po-
wiatu w II RP nale¿a³a do powiatu warszaw-
skiego, by³y to m.in. Sulejówek, Okuniew, Ha-
linów, Mi³osna, D³uga Kościelna. W rolnictwie 
stale by³o zatrudnionych ponad 65% ludności 
tych terenów. W miastach dominowa³ handel 
i drobne rzemios³o. Struktura wyznaniowa 
w wiêkszości pokrywa³a siê z narodowościo-
w¹, dominuj¹cy rzymskokatolicy i mariawici 
byli Polakami, wyznawcy judaizmu ¯ydami, 
prawos³awni to Rosjanie i Bia³orusini, a ewan-
gelicy byli ludności¹ pochodzenia niemieckie-
go. W stolicy powiatu przeprowadzono szereg 
inwestycji, poprawiono nawierzchniê dróg, 
wybudowano elektrowniê, 7-klasow¹ szko-
³ê powszechn¹, liceum, starostwo powiato-
we, ośrodek zdrowia. Nowe domy budowano 
w czêści pó³nocnej i wschodniej. Miasto pozo-
sta³o lokalnym ośrodkiem handlu i rzemios³a, 
wśród zak³adów przemys³owych dominowa-
³y fi rmy zatrudniaj¹ce 1–20 pracowników. 
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W 1937 r. biegn¹ca z Warszawy do Miñska 
linia kolejowa zosta³a zelektryfi kowana. Wy-
darzeniem, które negatywnie „rozs³awi³o” 
Miñsk w 1936 r., by³y zajścia anty¿ydowskie. 
Po zabiciu Polaka przez ¯yda dosz³o w mieście 
do masowych ataków na ludnośæ ¿ydowsk¹. 
Przez kilka dni opis zajśæ nie schodzi³ z pierw-
szych stron ogólnopolskich gazet. 

We wrześniu 1939 r. strategiczne po³o¿e-
nie powiatu spowodowa³o szybkie pojawienie 
siê oddzia³ów niemieckich. W dniach 11–12 
września I Dywizja Piechoty Legionów pod 
dowództwem Wincentego Kowalskiego toczy-
³a zaciête walki o Ka³uszyn, po zajêciu mia-
sta musia³a siê przebijaæ z okr¹¿enia. Walki 
okupiono licznymi ofi arami, wiêkszośæ spo-
czê³a na cmentarzu wojennym w Ka³uszynie. 
13 września Wo³yñska Brygada Kawalerii wraz 
z Nowogródzk¹ Brygad¹ Kawalerii dosta³y 
rozkaz uderzenia na Miñsk Mazowiecki. Pod-
czas gdy Brygada Nowogródzka szar¿owa³a 
w okolicach Maliszewa, Brygada Wo³yñska 
zdoby³a wieś Cygankê i stanê³a na linii Cygan-
ka–Choszczówka. Dalsze potyczki toczy³y siê 
pod Dêbem Wielkim, Rysiami, Choszczówk¹, 
Kobiernem. 13 września pod Miñskiem Grupa 
Operacyjna Kawalerii pod dowództwem W³a-
dys³awa Andersa prowadzi³a walki z zacho-
dz¹cymi Warszawê od wschodu oddzia³ami 
niemieckimi. Kilkudniowe potyczki z Niem-
cami toczy³y siê w okolicy Mrozów. Podczas 
prowadzonych walk ucierpia³a ludnośæ cy-
wilna. Wojska niemieckie dokona³y krwawej 
pacyfi kacji ok. 100 osób z Cechówki i D³ugiej 
Kościelnej, podczas obrony zginê³o 29 pol-
skich ¿o³nierzy. Oddzia³ SS podpali³ Siennicê, 
„karz¹c” mieszkañców za rzekome ostrzelanie 
oddzia³ów niemieckich, sp³onê³o 80% zabu-
dowy osady. Zniszczono równie¿ Latowicz. 
27 września w Sulejówku Tadeusz Kutrzeba 
podpisa³ akt kapitulacji Warszawy. Niemcy 
zajêli Miñsk ju¿ 12 września 1939 r. 

Podczas okupacji niemieckiej powiat znalaz³ 
siê w dystrykcie warszawskim Generalnego 
Gubernatorstwa. Od 1940 r. ludnośæ ¿ydow-
sk¹ powiatu gromadzono w getcie w Miñsku, 
¯ydów z powiatu warszawskiego, np. z Oku-
niewa, umieszczono w getcie w Warszawie. 
21 sierpnia 1942 r. rozpoczê³a siê akcja likwi-

dacji miñskiego getta, ludnośæ wywieziono 
do obozu zag³ady w Treblince. Pozostawione 
grupy robocze wymordowano później na tere-
nie miasta, czêśæ na cmentarzu ¿ydowskim, 
czêśæ spalono w budynku szko³y powszechnej. 
Po zakoñczeniu wojny obronnej walkê z oku-
pantem rozpoczê³y ośrodki Zwi¹zku Walki 
Zbrojnej/Armii Krajowej, Bataliony Ch³op-
skie, Gwardia i Armia Ludowa, Narodowe Si³y 
Zbrojne. W 1940 r. odtworzono 7 Pu³k U³anów 
Lubelskich pod kryptonimami „Mazury”, „Je-
leñ”. Akcje konspiratorów powodowa³y odwet 
ze strony Niemców. W styczniu 1944 r. spacy-
fi kowano wsie Mrozy i Jeruzal, rozstrzelano 
ok. 400 osób. Wieś Kufl ew za walkê z Niem-
cami otrzyma³a Krzy¿ Partyzancki. W samym 
Miñsku w 1943 r. AK dokona³o 2 udanych 
akcji – 9 kwietnia spalenia akt Arbeitsamtu, 
a 22 lipca likwidacji szefa gestapo powiatu 
miñskomazowieckiego. 17 lutego 1944 r. pod-
czas tzw. „Wielkiej Wsypy”, aresztowano ok. 80 
akowców. Wiêkszośæ zginê³a, jak miñski foto-
graf Stefan Sa¿yñski z synami czy zas³u¿ony 
lekarz dr Jan Hubert. Obwód miñski oznaczo-
ny kryptonimami „Mewa–Jamnik–Kamieñ” 
sk³ada³ siê z 6 ośrodków, których siedzibami 
by³y: I – Miñsk Mazowiecki, II – Glinianka, III 
– Latowicz, IV – Mrozy, V – Jakubów, VI – Ce-
chówka. Siedzib¹ VI ośrodka po od³¹czeniu 
Cechówki zosta³ Stanis³awów, potem Pustel-
nik. Od 1941 r. Cechówka zosta³a ośrodkiem 
pow. warszawskiego, nale¿a³ on do Obwodu 
VII kryptonim „Obro¿a” Okrêgu Warszaw-
skiego AK. W Skrudzie (Halinów) AK zorgani-
zowa³a 5 dru¿ynê ODB III Rejonu Dêby. Ob-
wód miñski AK przyjmowa³ równie¿ zrzuty, 
najczêściej odbierano je ze zrzutowiska w Po-
rêbach Leśnych. W koñcu lipca 1944 r. teren 
powiatu w ramach planu „Burza” wyzwala³a 
AK, jednocześnie wraz z ofensyw¹ brzesko-lu-
belsk¹ nadesz³a Armia Czerwona. Mobilizacja 
obwodu miñskiego dowodzonego przez por. 
Ludwika Wolañskiego ps. „Lubicz” do akcji 
„Burza” nast¹pi³a 26 lipca 1944 r. Do akcji 
obwód Miñsk Mazowiecki planowa³ wystawiæ 
ok. 950 ¿o³nierzy. W Miñsku akowcy rozbroili 
posterunek policji granatowej, a kompanie III 
batalionu 22 pu³ku piechoty przyst¹pi³y do re-
alizacji planu koncentruj¹cego siê na walkach 
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na osi Ka³uszyn–Miñsk. W nocy z 27 na 28 
lipca w Ceg³owie kompania ośrodka Mrozy 
Józefa Pajdziewicza ps. „Roman” zaatakowa-
³a niemieck¹ piechotê stacjonuj¹c¹ w szkole. 
28 lipca AK zajê³a Mrozy, 2 godz. potem weszli 
Rosjanie. 30 lipca szwadron 7 Pu³ku U³anów 
dowodzony przez rotmistrza Krzysztofa Chod-
kiewicza ps. „Kościesza” toczy³ z Niemcami 
bój pod Mieni¹, dzieñ potem zaj¹³ miñskie 
koszary. Kontruderzenie niemieckie nast¹pi³o 
w dniach 27–30 lipca. Niemcy, tocz¹c bitwê 
pod Warszaw¹, dokonywali zniszczeñ na tere-
nie powiatu, w centrum bitwy pancernej zna-
laz³ siê Stanis³awów i Okuniew, wcześniej 
dosz³o do walk w okolicach Siennicy–Pogorze-
li–Mikanowa, gdzie rozbito 43 czo³gi radzie-
ckie i 7 Tygrysów. Z 29 na 30 lipca w maj¹tku 
k. Chmielewa dosz³o do spotkania z radziecki-
mi ofi cerami liniowymi, delegacja AK na czele 
z komendantem „Lubiczem” otrzyma³a pi-

semne zapewnienie o wspólnej walce na kie-
runku warszawskim. 30 lipca Niemcy wyco-
fali siê z Miñska, do którego wesz³y oddzia³y 
AK. Wojska radzieckie wkroczy³y do miasta 
31 lipca. Wyznaczony przez Delegaturê Rz¹-
du RP na Kraj Hipolit Nowina Konopka zosta³ 
burmistrzem, jego zastêpc¹ Józef Ko³pak. Ko-
nopka wraz z innymi niepodleg³ościowcami 
zosta³ później (2/3 marca 1945 r.) skrytobój-
czo zamordowany. Zanim NKWD i agendy 
PKWN zaczê³y wprowadzaæ „nowe rz¹dy” 
Miñskiem przez 8 dni rz¹dzi³y w³adze wy-
znaczone przez Polskie Pañstwo Podziemne. 
31 lipca do Sulejówka, Cechówki i Okuniewa 
wkroczyli Rosjanie. Czêśæ ¿o³nierzy AK z ob-
wodu obejmuj¹cego powiat warszawski wziê³o 
udzia³ w powstaniu warszawskim. Mieszkañ-
cy Mi³osny i Sulejówka walczyli w szeregach 
Harcerskiego Batalionu „Zośka”. 1 szwadron 
rtm. „Kościeszy”, chc¹c walczyæ w powstaniu, 

42 Krzyż w Lasominie upamiętniający 
dwóch poległych żołnierzy 
w wojnie 1920 r.

43 Tablica pod krzyżem w Laso-
minie z informacją o poległych 
żołnierzach

44 Mogiła na cmentarzu w Dębem 
Wielkim znanych i nieznanych 
żołnierzy Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii

45 Grób na cmentarzu rzymsko-
katolickim w Cegłowie rodziny 
Płatek

42 43

44 45
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przekroczy³ front radziecko-niemiecki, jednak 
w obawie przed rozbrojeniem przez Rosjan zo-
sta³ zmuszony do odwrotu. 

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych przy-
wrócono miêdzywojenny podzia³ administra-
cyjny, powiat miñski nale¿a³ do woj. warszaw-
skiego. Gminy Sulejówek, Okuniew i bêd¹cy 
gmin¹ od 1952 r. Halinów nale¿a³y do powiatu 
warszawskiego. W 1952 r. osiedle Sulejówek 
zosta³o dzielnic¹ miejsko-uzdrowiskowe-
go powiatu otwockiego, w 1962 r. Sulejówek 
otrzyma³ prawa miejskie. W 1954 r. gminy 
zast¹piono gromadami, w 1968 r. do licz¹cego 
111 607 ha powiatu miñskiego nale¿a³y 23 gro-
mady, w 1973 r. znowu zamienionymi w gminy. 
W 1975 r. zlikwidowano powiaty i utworzono 
49 województw, wiêkszośæ ziem dzisiejszego 
pow. miñskiego znalaz³a siê w woj. siedleckim. 
Sulejówek i Halinów w³¹czono do woj. sto³ecz-
nego warszawskiego. W 1990 r. reaktywowano 
samorz¹d terytorialny, do Urzêdu Rejonowego 

w Miñsku Mazowieckim przyporz¹dkowano 
miasta: Miñsk, Ka³uszyn oraz gminy Ceg³ów, 
Dêbe Wielkie, Dobre, Jakubów, Ka³uszyn, Ko³-
biel, Latowicz, Miñsk, Mrozy, Poświêtne, Sien-
nicê, Stanis³awów, Strachówkê, a do Urzêdu 
Rejonowego Warszawa gminy: Sulejówek 
i Halinów. 1 stycznia 1999 r. na mapie woj. 
mazowieckiego pojawi³ siê powiat miñski. 
Poza miastem Miñsk Mazowiecki znalaz³o siê 
w nim 9 gmin wiejskich, które od blisko 200 
lat administracyjnie przynale¿a³y do Miñska, 
by³y to: Ceg³ów, Dobre, Dêbe Wielkie, Jaku-
bów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Stanis³awów 
oraz miejsko-wiejski Ka³uszyn. Nowymi na-
bytkami sta³y siê miasta Sulejówek i Weso³a 
oraz gmina Halinów. W 2001 r. Halinów zo-
sta³ miastem, a w 2002 r. od powiatu od³¹czy³a 
siê Weso³a. Po wojnie stale ros³a liczba miesz-
kañców Miñska z 10 tys. w 1945 r. do blisko 
38 tys. w 2010 r. Wraz ze wzrostem liczby 
ludności powiêksza³ siê jego obszar, rozwija-

46

47

48

46 Ułan z 7 Pułku Ułanów
47 Mogiła na cmentarzu mariawickim w Cegłowie poświęcona mieszkańcom Łękawicy, którzy zginęli 

14 września 1939 r.
48 Kamień w Ładzyniu upamiętniający 10. rocznicę odzyskania niepodległości
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³o budownictwo jednorodzinne i spó³dzielcze. 
Najintensywniejsz¹ rozbudowê zapocz¹tko-
wano w latach 90. XX w., wp³ynê³a ona 
na wygl¹d miasta, z którego w szybkim tem-
pie zniknê³a du¿a czêśæ drewnianej zabudowy. 
W 1975 r. w³¹czony do woj. siedleckiego Miñsk 
przesta³ byæ miastem powiatowym, po refor-
mie administracyjnej w 1999 r. ponownie 
zosta³ siedzib¹ powiatu woj. mazowieckiego. 
W 1979 r. oddano do u¿ytku zespó³ dworco-
wy PKP i PKS, a w 1994 r. uruchomiono dru-
gi przystanek kolejowy Miñsk Mazowiecki-
Anielina. Oprócz najstarszej parafi i NNMP, 
erygowano* parafi e: pw. św. Antoniego z Padwy, 
pw. św. Jana Chrzciciela i parafi ê wojskow¹ pw. 

św. Micha³a Archanio³a. W 1984 r. w mieście 
swoj¹ siedzibê mia³y 44 zak³ady przemys³o-
we, 225 sklepów detalicznych i 15 punktów 
gastronomi. Obecnie powsta³o wiele nowych 
fi rm us³ugowych, centra handlowe oraz nowe 
zak³ady. Miñsk sta³ siê ośrodkiem szkolni-
ctwa średniego – zespo³y szkó³ zawodowych, 
licea ogólnokszta³c¹ce, Centrum Kszta³cenia 
Ustawicznego oraz fi lie wy¿szych uczelni. 
W mieście uruchomiono nowy obiekt sporto-
wy z lodowiskiem – w 2006 r. i basenem miej-
skim – w 2010 r.. Przez ca³y okres powojenny 
w miñskich koszarach stacjonowa³y ró¿ne 
formacje wojskowe, ostatnio Brygada Obrony 
Terytorialnej i ¯andarmeria. 

49 Getto w Mińsku – ul. Bulwarna

49
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Micha³ Elwiro Andriol-
li (1836–1893) – ilustra-
tor, rysownik, malarz, 
twórca stylu architekto-
nicznego zwanego świ-
dermajer*; uczestnik 
powstania styczniowe-
go, w latach 1874–1881 
mieszka³ w maj¹tku 
Stasinów k. Miñska Ma-
zowieckiego. 

Kazimierz Barcikowski 
(1927–2007) – doktor 
nauk ekonomicznych, 
polityk, wicepremier, dzia- 
³acz polityczny i spo-
³eczny; urodzi³ siê 
w Zglechowie k. Sien-
nicy, absolwent Gim-
nazjum Handlowego 
w Miñsku. 

Marian Benko (1907–
–1993) – architekt, pla-
nista przestrzenny; 
badacz architektury 
oraz osadnictwa Ma-
zowsza po³udniowo-
wschodniego, doku-
mentalista zabytków 
ziemi miñskiej, autor 
artyku³ów i publikacji 
naukowych, odkryw-

ca uk³adu przestrzennego miasta Sendo-
mierza.

Julian Cegliñski (1827–1910) – artysta-ma-
larz; absolwent Akademii Sztuk Piêknych, 
ilustrator „Tygodnika Ilustrowanego”, inicja-
tor powo³ania warszawskiej Zachêty, orêdow-
nik promocji polskiej sztuki; twórca akwareli 

i ilustracji przedstawiaj¹cych ziemiê miñsk¹; 
mieszka³ w Sino³êce, zmar³ w Janowie. 

Michalina Che³moñ-
ska-Szczepankowska 
(1885–1953) – nauczy-
cielka, poetka, autor-
ka licznych utworów 
dla dzieci, wspó³praco-
wa³a z „P³omyczkiem”; 
od 1912 r. zwi¹zana 
z Miñskiem, nauczy-
cielka szkó³ w Miñ-
sku, Rzakcie, D³u¿ce, 

Budach Przytockich, Stojad³ach i Królewcu. 

Tadeusz Chróścielewski (1920–2005) – syn 
in¿. Aureliusza Chróścielewskiego, poeta, 
prozaik, t³umacz, eseista, autor rozpraw hi-
storyczno-literackich, piewca ziemi miñskiej, 
Honorowy Obywatel miasta Miñska Mazo-
wieckiego. 

Jan Nepomucen D³u¿ewski (1841–1863) 
– ziemianin ze S³u¿ewa; absolwent Szko³y 
Centralnej w Pary¿u oraz szko³y wojskowej 
w Saint Cyr, z bratem Ludwikiem przygoto-
wa³ powstanie na ziemi miñskiej, adiutant 
gen. Wysockiego, ranny w powstaniu stycz-
niowym zmar³; spoczywa na cmentarzu Ra-
kowickim. 

Henryk Dobrzañski, ps. 
„Hubal” (1897–1940) 
– major WP; od koñca 
września 1939 r. dowód-
ca Oddzia³u Wydzie-
lonego WP, od listo-
pada 1916 r. do lipca 
1917 r. s³u¿y³ w Miñ-
sku Mazowieckim w 2 
Pu³ku U³anów.

Wybrane zasłużone postacie 
związane z powiatem

Tradycja Mazowsza36

powiat minsk.indd   36powiat minsk.indd   36 2013-04-04   08:57:112013-04-04   08:57:11



Henryk Dobrzycki (1841–1914) – lekarz; 
spo³ecznik, patriota, prekursor leczenia kli-
matycznego, w latach 1867–1882 pracowa³ 
w Mieni, potem w sanatorium w Rudce, przy-
jaciel M. E. Andriolliego, literat i kompozytor.

Teodor Dunin (1854–1909) – lekarz, nauko-
wiec, spo³ecznik; autor 73 prac naukowych; 
dziêki jego staraniom powsta³o sanatorium 
przeciwgruźlicze w Rudce k. Mrozów, pierw-
szy prezes sanatorium. 

Józef Pius Dziekoñski 
(1844–1927) – archi-
tekt, konserwator za-
bytków, przedstawiciel 
polskiego historyzmu; 
absolwent warszawskiej 
i petersburskiej Aka-
demii Sztuk Piêknych, 
stworzy³ styl wiślano-
-ba³tycki, zaprojekto-
wa³ lub wspó³tworzy³

ok. 240 budynków, wśród nich kościo³y 
w Miñsku Mazowieckim, Dêbem Wielkim, 
Jakubowie Ka³uszynie i Latowiczu. 

Kazimierz Gnoiñski 
(1877–1951) – nauczy-
ciel, wychowawca m³o-
dzie¿y, wieloletni dy-
rektor Seminarium Na-
uczycielskiego w Sien-
nicy, w okresie miê-
dzywojennym stworzy³
wzorow¹ placówkê oświa- 
tow¹, podczas II wojny 
światowej nauczyciel 

tajnych kompletów, przyczyni³ siê do za³o¿e-
nia w 1947 r. w Siennicy Liceum Pedagogicz-
nego.

Julian Grobelny, ps. „Trojan”, „Julek” 
(1893–1944) – dzia³acz socjalistyczny, cz³o-
nek PPS, uczestnik 3 powstañ śl¹skich, 
pierwszy przewodnicz¹cy Rady Pomocy 
¯ydom „¯egota”; od 1935 r. w³aściciel go-
spodarstwa w Ceg³owie, pierwszy starosta 
miñski po II wojnie światowej, odznaczony 

pośmiertnie medalem Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. 

Jan Himilsbach (1931–
–1988) – „ksi¹¿ê natur-
szczyków”, aktor cha-
rakterystyczny, pisarz, 
kamieniarz; przypisuje 
mu siê autorstwo po-
wiedzeñ „stary rzêch” 
czy „inna broszka”; 
od urodzenia do lat 
40. XX w. mieszka³ 

w Miñsku, w utworach opisywa³ scenki z ¿ycia 
miñskiego lumpenproletariatu. 

Jan Hubert (1862–1944) – dr nauk medycz-
nych, spo³ecznik; zrezygnowa³ z pracy w pa-
ryskim Instytucie Pasteura na rzecz realizacji 
pozytywistycznych hase³; od 1893 r. lekarz 
miejski w Ka³uszynie, od 1905 r. lekarz w fa-
bryce „Rudzkiego” i w Kasie Chorych w Miñ-
sku, bezp³atnie udziela³ pomocy lekarskiej 
osobom niezamo¿nym, podczas II wojny 
światowej pomaga³ ¿o³nierzom AK, areszto-
wany przez hitlerowców zosta³ rozstrzelany 
na Pawiaku, testamentem przekaza³ maj¹tek 
na cele spo³eczne; w jego willi mieści siê Mu-
zeum 7 Pu³ku U³anów Lubelskich. 

Ks. Feliks Katuszewski (1896-1942) – pro-
boszcz parafi i rzymsko-katolickiej w Ceg³o-
wie (1918–1933), spo³ecznik, za³o¿yciel sie-
rociñca, kierowa³ m³ynem spó³dzielczym 
i sklepem spo¿ywczym, wiceprezes Stra¿y Po-
¿arnych Okrêgu Miñsk Maz.

Jan Kowalski, imio-
na zakonne Maria 
Micha³ (1871–1942) 
– arcybiskup mariawi-
cki, pisarz, publicysta, 
t³umacz, zwierzchnik 
Kościo³a Katolickiego 
Mariawitów (1910–1919) 
i Starokatolickiego Koś-
cio³a Mariawitów (1919–

–1935), autor reform kościelnych: kap³añ-
stwa kobiet, zniesienia celibatu; po 1935 r. 
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zwi¹zany z od³amem felicjanowskim, po-
chodzi³ z Latowicza, jako dostojnik mariawi-
cki odwiedza³ podleg³e mu parafi e na ziemi 
miñskiej. 

Konstanty Laszczka 
(1865–1956) – świato-
wej s³awy artysta rzeź-
biarz, prof. zwyczajny 
i honorowy Akademii 
Sztuk Piêknych w Kra-
kowie, autor plakiet, 
medali, pomników, ce-
ramiki, akwareli, grafi k; 
urodzony w Maków-

cu Du¿ym k. Dobrego; przekaza³ w rodzinne 
strony zbiory prac, które znajduj¹ siê w muze-
um w Dobrem. 

Janusz £aszczyc-Olszamowski (1887–1920) 
– szlachcic urodzony w maj¹tku k. Dêbego 
Wielkiego, prawnik, dzia³acz niepodleg³oś-
ciowy, wachmistrz 1 Pu³ku U³anów Legionów 
Polskich, adiutant J. Pi³sudskiego, ciê¿ko ran-
ny podczas potyczki bolszewicko-ukraiñskiej 
zmar³ Krakowie, pochowany na miñskim 
cmentarzu. 

Carl Gustaf Mannerheim (1867–1951) 
– szlachcic fi ñski, ¿o³nierz armii carskiej, Na-
czelny Wódz wojny radziecko-fi ñskiej; mar-
sza³ek, prezydent niepodleg³ej Finlandii; jako 
dowódca 13 Pu³ku U³anów W³odzimierskich 
przebywa³ w Miñsku w latach 1911–1912. 

Stanis³aw Miñski (ok. 1561–1607) – w³aś-
ciciel Miñska, fundator miñskiego kościo³a, 
wojewoda ³êczycki, podkanclerzy koronny 
na dworze Zygmunta III Wazy, dyplomata, hu-
manista.

Cyprian Kamil Norwid 
(1821–1883) – poeta, 
dramatopisarz, proza-
ik; mieszka³ w Miñsku 
w 1834 r., kiedy jego 
ojciec pe³ni³ funkcjê 
komisarza obwodu sta-
nis³awowskiego. 

Ewa Osetowska (1919–1978) – profesor, 
neurolog, prekursorka neuropatologii; dziêki 
jej staraniom w Miñsku dzia³a³ oddzia³ PAN. 

Józef Pi³sudski ps. 
„Ziuk” (1867–1935) 
– dzia³acz niepodle-
g³ościowy, ¿o³nierz, Na-
czelnik Pañstwa, Mar-
sza³ek Polski, premier, 
polityk; po przewrocie 
majowym przywód-
ca obozu sanacyjnego, 
w latach 1923–1926 

najs³ynniejszy mieszkaniec Sulejówka, gdzie 
zaj¹³ siê prac¹ publicystyczn¹ i opozycyjn¹ 
(napisa³ m.in. Rok 1920, Wspomnienie o Ga-
brielu Narutowiczu, U źróde³ niemocy Rze-
czypospolitej); w maju 1926 r. wyruszy³ z Sule-
jówka, aby uzdrowiæ ¿ycie publiczne w Polsce.

Ks. Jan Sikora ps. „Przemys³aw” (1921–
2011) – ¿o³nierz AK, ukoñczy³ Seminarium 
Duchowne w Warszawie, w 1950 r. otrzyma³ 
świêcenia kap³añskie, po d³ugoletniej pracy 
duszpasterskiej przeszed³ na emeryturê; ka-
pelan obwodów AK w Miñsku Mazowieckim 
i Wo³ominie, autor patriotycznych kazañ wy-
g³aszanych podczas uroczystości kombatan-
ckich czy świ¹t pañstwowych.

Ks. Kazimierz Sobolewski (1865–1935) 
– ukoñczy³ seminarium w Warszawie i Aka-
demiê Teologiczn¹ w Petersburgu, w latach 
1907–1923 dziekan miñskiej parafi i, ho-
norowy kanonik Kapitu³y Metropolitalnej 
Warszawskiej, spo³ecznik, autor broszur dla 
mieszkañców wsi, dzia³acz wielu miñskich 
organizacji spo³ecznych; za³o¿y³ bibliotekê 
parafi aln¹, Kó³ko Rolnicze, Kasê Po¿yczko-
wo-Oszczêdnościow¹; pierwszy pose³ z ziemi 
miñskiej w Sejmie Ustawodawczym II RP. 

Stanis³awa Szajkowska z d. Chróścielewska 
(1911–1996) – nauczycielka literatury pol-
skiej, nauczycielka tajnego nauczania, zwi¹za-
na z miñskim LO, obecnie im. Polskiej Macie-
rzy Szkolnej; wspó³za³o¿ycielka Towarzystwa 
Przyjació³ Miñska Mazowieckiego.
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Alter Israel Szymon (1874–1932) – rabin cha-
sydzki, w latach 1902–1932 cadyk z Miñska 
Mazowieckiego; od 1916 r. mieszka³ w War-
szawie; syn cadyka Jakuba Per³owa, który prze-
szczepi³ do Polski bia³orusk¹ ga³¹ź chasydzk¹. 

Wawrzyniec Ignacy 
Ksawery Rostworow-
ski, imiona zakon-
ne Maria Franciszek 
(1874–1956) – biskup 
Kościo³a Starokatoli-
ckiego Mariawitów, 
przez 53 lata zwi¹zany 
z parafi ¹ w Wiśniewie, 
fundator budowy koś-

cio³a starokatolickiego w Miñsku Mazowie-
ckim. 

Ks. Antoni Tyszka (1932–1992) – ksi¹dz, 
misjonarz; studiowa³ w Krakowie, świêcenia 
kap³añskie otrzyma³ w 1956 r.; ofi arny, skrom-
ny duchowny, proboszcz parafi i w Ignacowie, 
patron szko³y podstawowej w Janowie. 

Ludwik Wolañski ps. „Lubicz” (1906–1944) 
– porucznik; przed II wojn¹ światow¹ s³u¿y³ 
w 9 Pu³ku Strzelców Konnych w Grajewie; 
od maja 1940 r. do lipca 1944 r. komendant 
obwodu AK powiatu miñskiego „Mewa–Jam-
nik–Kamieñ”; zamordowany przez s³u¿by bez-
pieczeñstwa.
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Powiat miñski jest miejscem, gdzie bardzo 
intensywnie dzia³a środowisko artystycz-

ne. Wśród licznej artystycznej bohemy spot-
kamy twórców, których prace ukazuj¹ piêkno 
„ma³ej ojczyzny”, a jednocześnie staraj¹ siê 
ocaliæ od zapomnienia lokalne tradycje. Nie-
wiele pozosta³o osób kultywuj¹cych tradycjê 
ludow¹. Artyści amatorzy zazwyczaj rekon-
struuj¹ na potrzeby danej spo³eczności wiej-
skiej to, co kiedyś w sposób naturalny dzia³o 
siê w ich otoczeniu. Ich aktywnośæ mo¿e byæ 
wywo³ywana przez w³adze gminy, proboszcza, 
Ko³o Gospodyñ czy lokaln¹ instytucjê kultury. 
Wiejskich twórców mo¿na zobaczyæ zw³aszcza 
podczas do¿ynek, świ¹t kościelnych, festynów 
czy festiwali. Enklaw¹ artystyczn¹ i kulinarn¹ 
pozostaje gmina Ceg³ów, w której tworz¹ ma-
larze, rzeźbiarze, hafciarki, wycinankarki. 

Wiesława Cabaj – Cegłów 

Pani Wies³awa przez d³ugie lata mieszka-
³a w Warszawie, aby na emeryturze powróciæ 
do rodzinnej wioski, w której siê wychowa-
³a. Z tych okolic pochodzi³a jej mama. Przez 
wszystkie lata pracy zawodowej co tydzieñ 
przyje¿d¿a³a do gospodarstwa rodziców 
w Ceg³owie. Nostalgia za wsi¹ powodowa³a, 

¿e zajê³a siê haftem, wzory ludowe haftowa³a 
do Cepelii, potem przyszed³ okres fascynacji 
haftem krzy¿ykowym. Najbardziej lubi hafto-
waæ grzyby i kwiaty. Jej „igie³kowe” dzie³a maj¹ 
charakter u¿ytkowy – s¹ to obrusy, serwetki. 
Obecnie wiêcej szyde³kuje i zajmuje siê kuch-
ni¹ regionaln¹. W Ceg³owie dzia³a w Kole Go-
spodyñ Wiejskich. 

Stanisława Gujska – Jędrzejów Nowy 

Urodzona w 1944 r. w podsiedleckiej wsi, 
obecnie mieszka w Jêdrzejowie Nowym gm. Ja-
kubów. Z zawodu jest pedagogiem specjalnym, 
z zami³owania pisark¹ i poetk¹. Pani Stanis³awa 
swoj¹ twórczośæ zaczyna³a od pisania opowia-
dañ i wierszy dla dzieci, obecnie w jej dorobku 
s¹ tak¿e utwory dla doros³ego odbiorcy. Wyda³a 
ju¿ kilkanaście tomików wierszy i opowiadañ. 
Jest dwukrotn¹ laureatk¹ Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Jana Pocka organi-
zowanego przez Stowarzyszenie Twórców Lu-
dowych w Lublinie. Autorka w utworach wraca 
do wspomnieñ z dzieciñstwa, do tematyki wsi, 
wsi, której ju¿ nie ma – wiatraków*, chat, pie-
czonego chleba, zbo¿a, zió³. Pisarkê interesuj¹ 
tak¿e opowieści przybli¿aj¹ce dzieje rodów oraz 
inspirowana wspomnieniami matki, pochodz¹-
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cej ze zubo¿a³ej rodziny szlacheckiej, tematyka 
dworu polskiego. Wśród jej wierszy znajdziemy 
te poświêcone tematyce religijnej. Autorka sen-
tymentem darzy dwa miasta: Miñsk Mazowie-
cki i Siedlce, miejsca gdzie zdobywa³a wykszta³-
cenie i pracowa³a. 

Bliskie sercu krajobrazy i wspomnienia pani 
Stanis³awa utrwali³a w zbiorach Pieśñ do k³o-
sa, Czas zatrzymany. Inspiracja dworem pol-
skim, Dedykacja. Wiersze Stanis³awy Guj-
skiej, jak kromki chleba gor¹cego i pachn¹cego 
wziête w d³onie, zostan¹ z nami, skrusz¹ nas 
zapachem, ciep³em i têsknot¹ do świata idei, 
nie rzeczy – tak o utworach poetki we wstêpie 
do tomiku Dedykacja napisa³ Stanis³aw Gra-
bowski. 

Poetka bierze czynny udzia³ w ¿yciu kultu-
ralnym lokalnego środowiska, chêtnie odwie-
dza szko³y, wspó³pracuje bibliotekami. 

Pieśñ do k³osa 
Pieśñ do k³osa 
K³osie pszeniczny
Dorodny
Ciê¿ki
wieñcz¹cy w ziarnach bia³y py³
w pok³onie kornym
w snop wetkniêty
koisz nas szeptem letnich chwil (…)
K³osie pszeniczny
cz¹stko chleba
z woni¹ traw
kwiatów
i czarnych skib
wspierasz swym cudem
jak Dawca z Nieba
obyś ju¿ zawsze z nami by³
K³osie pszeniczny
stañ na stole
pośród rumianków
chabrów i ró¿
jako talizman
ch³opskiego znoju
polski
gościnny nastrój twórz

Wiatrak
szerokie ramiona
opar³y siê wiatrowi

choæ nieustêpliwe
zaprasza je do harców
zmêczone ci¹g³ym wirowaniem
przystanê³y na zawsze
patrz¹c w zdumieniu ze wzgórza
na nowe osidla
tylko w pamiêci starców
zosta³a melodia skrzyde³
mi³a
niepowtarzalna
jak zapach razowego chleba

Krzysztof Kulik – Cegłów

Pan Krzysztof mówi o sobie ¿artobliwie, 
¿e jest cz³owiekiem renesansu i wszystko po-
trafi  zrobiæ. Urodzi³ siê w Bia³ej Podlaskiej, 
w latach 70. XX w. zamieszka³ na terenie po-
wiatu miñskiego, najpierw w Bo¿ej Woli, po-
tem w Ceg³owie. Choæ marzy³ o tym, ostatecz-
nie nie zdoby³ wykszta³cenia artystycznego, 
z zawodu jest tokarzem, potem technikiem 
mechanikiem, uczy³ w szkole, obecnie prze-
bywa na emeryturze. Rzeźbi w drewnie, naj-
chêtniej w lipowym, ale nie pogardzi ¿adnym 
interesuj¹cym kawa³kiem drewnianego su-
rowca. Tworzy w zaciszu domowym, podczas 
d³ugich, zimowych wieczorów. Swoj¹ przy-
godê z rzeźb¹ zacz¹³ jeszcze w czasie nauki 
w szkole podstawowej. Z tego okresu w do-
mowych pieleszach zachowa³ siê wyrzeźbiony 
zwyk³ym kozikiem drewniany świ¹tek. Jako 
m³ody cz³owiek pan Krzysztof czêsto spêdza³ 
wakacje w ukochanym przez niego Kazimie-

52 Krzysztof Kulik
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rzu Dolnym, na pobyt zarabia³ rzeźbieniem 
postaci świêtych „z daszkami”, rzeźb naśla-
duj¹cych wiejskie kapliczki. Figurki dobrze 
siê sprzedawa³y i nie ustêpowa³y miejsca tym 
wytwarzanym przez studentów ASP. Twórca 
nie posiada okaza³ej kolekcji swoich rzeźb, 
gdy¿ obdarowuje nimi bliskich i przyjació³. 
Ostatnio namówiony przez mieszkaj¹cych 
w Ceg³owie pañstwa Gutowskich wykona³ 
dla nich kapliczkê z drewna lipowego. Poza 
rzeźb¹ pan Krzysztof zajmuje siê kowalstwem 
artystycznym, w latach 80. XX w. mia³ zak³ad 
kowalski. Jego kowalskie dzie³o mo¿na zoba-
czyæ w Bo¿ej Woli, jest nim brama do centrum 
Konferencyjno-Formacyjnego „Dworek”. Ar-
tystyczne zdolności pana Krzysztofa ceg³o-
wianie mogli nie raz podziwiaæ podczas świ¹t 
wielkanocnych, kiedy to przygotowywa³ insta-
lacje Grobu Chrystusowego. Jako ciekawostkê 
mo¿na dodaæ, ¿e postaæ Chrystusa oraz krzy¿ 
rzeźbi³ w… styropianie. Innym osi¹gniêciem 
artysty jest projekt wzoru u³o¿onego z kost-
ki na dziedziñcu kościo³a w Siennicy. Zapro-
jektowa³ równie¿ ramê obrazu Matki Bo¿ej 
Siennickiej. Pan Krzysztof za³o¿y³ istniej¹c¹ 
do dzisiaj izbê regionaln¹ w Szkole Podstawo-
wej w Grodzisku k. Mrozów. 

Andrzej Mroczek – Cegłów
Urodzi³ siê w 1952 r. w Ceg³owie, gdzie 

mieszka do dnia dzisiejszego. Jest absolwen-
tem Studium Spo³eczno-Prawnego, jednak 
zawodowe ¿ycie zwi¹za³ z Domem Pomocy 
Spo³ecznej „Jedlina”, pracuje z osobami nie-
pe³nosprawnymi umys³owo. Pan Andrzej 
w m³odości chcia³ skoñczyæ szko³ê arty-
styczn¹, brak takowych w najbli¿szej okolicy 
wp³yn¹³ jednak na wybór innej drogi zawodo-
wej. Ju¿ w dzieciñstwie patrzy³ na otaczaj¹cy 

go świat jak na tworzywo artystyczne, w tym 
czasie inspirowa³a go korzenioplastyka i rzeź-
by w drewnie. W DPS najpierw by³ instrukto-
rem terapii zajêciowej, a obecnie opiekunem 
medycznym. Jako instruktor prowadzi³ pra-
cowniê plastyczn¹, podopieczni podczas za-
jêæ malowali akwarelami, farbami olejnymi 
oraz próbowali swych si³ w korzenioplastyce. 
W tym okresie, realizuj¹c m³odzieñcze marze-
nia i pasje, zacz¹³ malowaæ, do dziś najbardziej 
ceni sobie obrazy malowane farbami olejnymi. 
Najchêtniej utrwala krajobrazy, zw³aszcza ro-
dzinnych stron, oraz obiekty architektury 
świeckiej i sakralnej. Planuje namalowaæ cykl 
poświêcony okolicznym kościo³om, malowa³ 
ju¿ świ¹tynie w Ceg³owie i Kufl ewie. Obrazy 
zazwyczaj oddaje, choæ zdarza³o mu siê two-
rzyæ na zamówienie. W 2009 r. bra³ udzia³ 
w I Halinowskim Festiwalu Sztuki zorganizo-
wanym przez MDK w Halinowie. 

53 Andrzej Mroczek na tle swoich prac

Wartości niematerialne
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Herby
W powiecie miñskim spotkamy bogaty 

zbiór herbów sygnuj¹cych dane miejscowości, 
s¹ one rozpoznawalnym elementem ich to¿-
samości. Wiêkszośæ stanowi wiekowe dzie-
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dzictwo miasta, zosta³o nadane przez w³adcê 
tzw. przywilejem herbowym czy powsta³o 
z inicjatywy rad miejskich lub wójtów. Od XV 
do XVIII w. na omawianym terenie nast¹pi³y 
lokacje Miñska Mazowieckiego, Latowicza, 
Kufl ewa, Stanis³awowa, Siennicy – Janowa, 
Dobrego, Jeruzala – ¯eliszewa, Sendomierza, 
Ceg³owa i Ka³uszyna. Wiêkszośæ wymienio-
nych miast ma herby. W okresie rozbiorów za-
stêpowano je god³em zaborcy, dopiero w II RP 
zaczêto przywracaæ dawn¹ symbolikê. Patrz¹c 
na god³a miast, zauwa¿ymy grupê ukszta³to-
wan¹ przez wp³yw Kościo³a – Stanis³awów, 
Ceg³ów i Latowicz, drug¹ przez wystêpuj¹ce 
wizerunki zwierz¹t – Ka³uszyn, Dobre. 

Herb gminy Ceg³ów 

W XVII w. herbem miasta 
zosta³a pieczêæ kapitu³y war-
szawskiej, tj. g³owa św. Jana 
na misie na tle 7 k³osów. Nic 
w tym dziwnego, gdy¿ przed 
uzyskaniem praw miejskich 
osada by³a w³asności¹ wspo-

mnianej kapitu³y. Wed³ug tradycji k³osy mia³ 
dodaæ do herbu Ceg³owa król Zygmunt III 
Waza, gdy¿ takowe widnia³y w herbie Wazów. 
W 1991 r. Rada Gminy Ceg³ów przywróci³a 
do ³ask herb by³ego miasta, który zosta³ her-
bem gminy. 

Herb gminy Dobre 

Pozosta³ości¹ po posiada-
niu praw miejskich jest herb 
przedstawiaj¹cy potê¿nego 
dzika z du¿ymi k³ami-szab-
lami, zrywaj¹cego siê do wal-
ki (w polu bia³ym, przednia 
po³owa dzika). S¹ legendy 

wyjaśniaj¹ce genezê dobrzañskiego herbu. Jed-
na z nich wspomina wysokiego dostojnika 
mazowieckiego – ksiêcia lub urzêdnika, który 
podczas polowania w okolicznych lasach zabi³ 
wyj¹tkowo okaza³ego dzika. Inna mówi o tym, 
¿e potê¿ny dzik mia³ zraniæ, a nawet rozszar-
paæ myśliwego, co by³o powszechnie znanym 
i czêsto przypominanym faktem.

Herb miasta i gminy Ka³uszyn 

Miasto od 1718 r. Jego herb 
to czarny kozio³ w ¿ó³tym 
polu. Motyw koz³a wywodzi 
siê od klejnotu herbowego 
rodziny Zamojskich, którzy 
w XIX w. byli w³aścicielami 
miejscowości. 

Herb gminy Latowicz 

Miejscowośæ otrzyma³a herb prawdopodob-
nie wraz z nadaniem praw miejskich w 1. po³. 
XV w. Herbem miasta zosta³ Baranek Bo¿y 
z chor¹giewk¹, symbol św. Jana Chrzciciela. 
Ten rzadko spotykany herb miejski móg³ wska-
zywaæ dawnego patrona parafi i. Najstarszy od-
cisk herbowej pieczêci pochodzi³ z pocz¹tku 
XVI w. W 1847 r. w³adze carskie zatwierdzi³y 
herb z ostro zakoñczona bia³¹ chor¹giewk¹, 
baranek pozosta³ bia³y, t³o niebieskie. 

Herb miasta Miñsk Mazowiecki 

Herb miasta to umiesz-
czony na b³êkitnym polu 
pó³ksiê¿yc z gwiazd¹ ośmio-
ramienn¹ w środku, gwiazda 
i pó³ksiê¿yc s¹ koloru z³otego. 
Herb nawi¹zuje do heraldyki 
w³aścicieli miasta rodu Hle-

bowiczów (1588–1609), a jest nim nietypowa 
„Leliwa”, gdy¿ gwiazda powinna mieæ 6 ra-
mion. Pierwotny herb miasta nie zachowa³ siê, 
w miêdzywojniu próba ustalenia historyczne-
go herbu napotka³a du¿e trudności. Sugerowa-
no, ¿e w herbie miasta by³ św. Jan Chrzciciel, 
2 rzeki, a na dole herb Prus III. Komisja Mi-
nisterstwa Wyznañ i Oświecenia Publicznego 
odrzuci³a tê propozycjê, a poszukiwanie herbu 
prowadzono w Archiwum G³ównym w War-
szawie. Znaleziony na dokumentach z XVII 
i XVIII w. symbol „Leliwa” uzyska³ akceptacjê 
ministerialn¹. Herb wprowadzono tu¿ przed 
wybuchem II wojny, ponownie herb zatwier-
dzi³a w 1991 r. Rada Gminy Miñsk Mazowie-
cki, a 2 września 1992 r. Rada Miejska Miñska 
Mazowieckiego.
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Herb powiatu Miñsk Mazowiecki

Herb powiatu miñskie-
go to tarcza z zaokr¹glon¹ 
podstaw¹, dwudzielna. 
W prawym czerwonym 
polu znajduje siê bia³y nie-
koronowany orze³ ze z³ot¹ 
przepask¹ na skrzyd³ach 
oraz z³otym dziobem, szpo-

nami i pierścieniami na ogonie. W prawym 
b³êkitnym polu umieszczono herb „Leliwa”.

 
Herb gminy Siennica 

Obecnie herbem gminy 
Siennica jest znak szarej 
podkowy, zwróconej ³u-
kiem ku górze, podkowie 
towarzysz¹ 2 ¿ó³te krzy¿e 
maltañskie, jeden umiesz-
czony nad podkow¹ nie ma 
prawego ramienia, drugi 
znajduje siê wewn¹trz pod-

kowy. T³o herbu jest niebieskie. Herb nawi¹-
zuje do pierwotnego herbu Siennicy, herbu ro-
dowego za³o¿ycieli miasta tzw. „Krzywdy” (tu 
w opisie u¿ywa siê określenie krzy¿ kawalerski 
z³oty). 

Herb gminy Stanis³awów 

Herbem miasta by³a św. 
postaæ Stanis³awa bisku-
pa i mêczennika w stroju 
pontyfi kalnym z pastora-
³em w rêce i Piotrowinem 
klêcz¹cym u jego nóg. Her-
bu tego u¿ywa³ Stanis³a-
wów od XVI w. do XVIII w. 

W 1847 r. w przedstawionym do zatwierdzenia 
w³adzom carskim herbie nie umieszczono klê-
cz¹cego Piotrowina. Zgodnie z projektem bi-
skup ma bia³¹ szatê ze z³oceniami w purpuro-
wej kapie, t³o herbu jest niebieskie. Nie dziwi 
fakt, ¿e w³aśnie postaæ św. Stanis³awa znalaz³a 
siê na herbie lokowanego miasta. Prawa miej-
skie nadawa³ m.in. ksi¹¿ê mazowiecki Stani-
s³aw, patronem parafi i by³ św. Stanis³aw. 

Pozosta³e herby 

Po 1978 r. w³adze pañstwowe zezwoli³y 
na wprowadzenie herbów miejskich. Ustawa 
samorz¹dowa z 1990 r. przyzna³a prawo posia-
dania herbu wszystkim gminom, ich wygl¹d 
mia³y ustalaæ rady gminne. Nale¿¹ do nich 
herby gmin: Dêbe Wielkie1, Halinów2, Jaku-
bów3, Mrozy4 oraz herb miasta Sulejówek5. 

Nazwy miejscowości

Wed³ug jêzykoznawców, historyków, ety-
mologów zajmuj¹cych siê nazwami miejsco-
wości powiatu miñskiego obrazuj¹ one to, 
co na przestrzeni wieków dzia³o siê w tej czê-
ści Mazowsza. Pocz¹tkowo nazwy odzwier-
ciedla³y pierwszy etap kolonizacji ziem, by³y 
topografi czne, dzier¿awcze, rodowe, etniczne. 
Wśród tych nazw Gozd, Wielgolas, D³u¿ew. 
Wraz z drug¹ faz¹ osadnictwa wiêcej nazw 
mia³o charakter kulturowy, potem dzier¿aw-
czy, s¹ to nazwy Ceg³ów, Jakubów. W nazew-
nictwie du¿¹ rolê odegra³o te¿ usytuowanie 
powstaj¹cych miejscowości nad rzekami, 
ukszta³towanie terenu czy sk³ad ziem – pia-
ski, gliny…, przyk³adem bêd¹ nazwy Gliniak, 
Piaseczno.

Targi
Jednym z przywilejów, które otrzymywa³y 

ośrodki miejskie, by³o pozwolenie na odby-
wanie jarmarków i targów. W średniowieczu 

1 2 3

4 5
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miejsca targowe powstawa³y na trasie szla-
ków handlowych, przy grodach, kościo³ach 
czy przeprawach przez rzekê. W³aściciel danej 
ziemi – król, ksi¹¿ê czy Kośció³ kwestiê zgody 
na handel regulowa³ zwykle osobnym aktem. 
W Miñsku Mazowieckim ksi¹¿ê Janusz I Star-
szy pozostawi³ w³aścicielowi woln¹ rêkê w za-
kresie wyznaczenia terminów, jedyne zastrze-
¿enie dotyczy³o tego, aby nie kolidowa³y one 
z terminami w innych miastach. Pocz¹tkowo 
dzieñ targowy wyznaczono na wtorek, potem 
Zygmunt August doda³ sobotê. Obecnie dniem 

targowym w Miñsku jest środa. Poza targami 
w Miñsku odbywa³y siê 3 jarmarki: Narodze-
nia NMP – 8 września, św. Andrzeja – 30 listo-
pada, św. Kiliana – 8 lipca. Oczywiście, po ery-
gowaniu parafi i w miastach drugim dniem 
targowym wed³ug ówczesnego zwyczaju by³a 
niedziela. Do XVIII–XIX w. targi i jarmarki 
by³y najwa¿niejsz¹ instytucj¹ handlu lokalne-
go, kiedy mo¿na by³o kupiæ niemal wszystko, 
w tym wyroby rêkodzie³a ludowego czy cha-
³upnictwa. Do naszych czasów przetrwa³a 
tradycja targów tygodniowych, wa¿ne miejsce 

54 Brukowana droga w Wielgolesie
55 Cegłów

54

55

56 Targ w Mińsku Mazowieckim
57 Targ Wielkanocny w Mińsku Mazowieckim na dawnym rynku sendomierskim

56 57
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i forma handlu w skali lokalnej. Tu dalej za-
chowa³y siê dawne zwyczaje kupieckie, nego-
cjowanie ceny, dba³ośæ o sta³ego klienta, „pró-
bowanie’ towaru. Na targu, zw³aszcza przed 
świêtami, szukamy tradycyjnych potraw, 
wyrobów czy produktów – t³oczonego oleju 

s³onecznikowego, domowego bia³ego sera, 
swojskich wêdlin, jaj „prosto od kury”. Obec-
nie targi tygodniowe odbywaj¹ siê w: Ceg³owie 
w soboty, Stanis³awowie w soboty, Ka³uszynie 
we wtorki (kiedyś w poniedzia³ki), Latowiczu 
w poniedzia³ki (dawniej czwartki).

58 Stragany przy rynku w Dobrem
59 Sprzedaż gołębi na targu w Cegłowie
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Folklor 

Przez folklor rozumie siê twórczośæ ludo-
w¹ w szerokim tego s³owa znaczeniu – li-

teraturê, muzykê i taniec, nastêpnie sztukê, 
rzemios³o, obrzêdy i zwyczaje. Coraz mniej 
aspektów folkloru jest obecnych na wsi po-
wiatu miñskiego, choæ podejmowane s¹ udane 
próby ocalenia ich od zapomnienia, np. Mazo-
wiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, 
Do¿ynki Powiatowe. Ludowe tradycje pod-
trzymywa³y cykliczne imprezy folklorystycz-
ne organizowane przez nieistniej¹ce ju¿ woj. 
siedleckie, do którego przynale¿a³a ziemia 
miñska, czêśæ z nich przetrwa³o do dzisiaj. 
Artyści amatorzy uczestniczyli w Przegl¹dach 
Zespo³ów i Solistów Ludowych Województwa 
Siedleckiego, Powiślakach, spotkaniach „Przy 
źróde³ku”, „Tradycjach Wielkanocnych”, „Ku-
sakach”. Du¿e zas³ugi w dokumentowaniu 

oraz animowaniu zwyczajów i tradycji ludo-
wych ma Wanda Ksiê¿opolska, pracownica 
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Stroje ludowe
Na terenie powiatu miñskiego najbardziej 

rozpowszechnionym strojem by³ strój ko³biel-
ski, który nale¿a³ do grupy ubiorów typowych 
dla po³udniowo-wschodniego Mazowsza. Nosi-
³a go ludnośæ zamieszkuj¹ca prawy brzeg Wis³y, 
a konkretnie dorzecze Świdra. Jeszcze w po³owie 
XX w. starsze kobiety nosi³y fragmenty dawne-
go stroju, z mêskiego stroju najd³u¿ej w u¿yciu 
pozosta³a koszula i czapka. Kolorystyka ubrañ 
by³a podobna, czerwono-czarne i fi oletowe pa-
ski na zielonym, fi oletowym lub czerwonym 
tle. Do niedawna wykonywano tkane ozdobne 
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kilimy we³niane i na tkaninach dekoracyjnych 
dominowa³y pasy czerwone, bia³e czy czarne. 
Warto wspomnieæ o wystêpuj¹cej na wsi miñ-
skiej odmiennej garderobie drobnej szlachty. 
Czasami by³ to ostatni element akcentuj¹cy 
dawn¹ pozycjê. Na pocz¹tku XX w. w okolicach 
Ka³uszyna szlachcianki nosi³y 2 rodzaje czep-
ków wykonanych z haftowanego tiulu, czepek 
przykrywaj¹cy ca³¹ g³owê oraz tzw. „czu³ka” – 
czepki przypominaj¹ce opaskê. Przed II wojn¹ 
światow¹ k. Dobrego kobiety pracuj¹ce w polu 
zak³ada³y rêkawiczki i kapelusze. 

Strój mêski 

Za nakrycie g³owy s³u¿y³y mê¿czyznom ro-
gatywki, zim¹ czapki futrzane, potem czarne, 
fi lcowe kapelusze i kaszkiety* z daszkiem. 
D³ugie, lniane, s³abo bielone koszule mia³y 
krój przyramkowy, obfi te marszczenia przy 
mankietach i przy szyi. Haft w kolorze czar-

nym, czerwonym i niebieskim tworzy³ pasowe 
ornamenty wzbogacone geometrycznymi wzo-
rami, umieszczano go na ko³nierzyku i man-
kietach. Na koszulê zak³adano samodzia³o-
we* kamizelki z ko³nierzem i 5–6 guzikami 
umieszczonymi w jednym rzêdzie. Kamizelki 
szyto z ciemnego samodzia³u, niekiedy mia³y 
one czerwone, amarantowe czy modre poziome 
drobne paski. Na kamizelkê lub bezpośrednio 
na koszule, zak³adano czarne, modre lub pr¹¿-
kowane kaftany: krótkie lub d³ugie, o prostym, 
niedopasowanym do fi gury kroju. Noszono 
te¿ d³ugie, uszyte z we³nianego, niebarwionego 
samodzia³u sukmany-burki* o prostych lub 
fa³dzistych plecach. Sukmany zapinane by³y 
na tzw. potrzeby z czarnego sznurka, obszywa-
no je równie¿ ciemnobr¹zow¹ lub czarn¹ ta-
śm¹. Kamizelki, kaftany i sukmany przewi¹-
zywano we³nianym, tkanym, czerwonym lub 
pasiastym, zakoñczonym frêdzlami pasem. 
Spodnie mia³y prosty krój, z klinem w kroku, 
marszczone w pasie. Czêsto by³y farbowane 
na czarno lub mia³y czarn¹ osnowê i we³niany 
w¹tek. Mê¿czyźni ubierali tak¿e gacie i dra-
pocki, gacie zim¹ by³y odzie¿¹ spodni¹ (kale-
sonami), latem wierzchni¹. Obuwie to czarne 
juchtowe buty z cholew¹, na dośæ wysokim 
obcasie. Stopy owijano lnianym p³ótnem, 
a w buty wpychano s³omê. 

Strój kobiecy 

W XIX w. strój by³ bardziej prosty i mniej ko-
lorowy, potem u¿ywano wiêcej kolorów i grub-
sze paski. Moda na nowe krzykliwe kolory 
oraz uk³ad pasków w samodzia³ach, tzw. moda 
³owicka, nasili³a siê po 1920 r. Panny chodzi-
³y zwykle z go³¹ g³ow¹, a mê¿atki w chustach 
lub czepkach. Chustki, tzw. szalinówki, by³y 
ma³e lub du¿e. Ma³e wi¹zano na karku lub 
pod brod¹, du¿e wi¹zano na okr¹g³o na g³owie 
lub czepku. Czepki zaprzestano nosiæ oko³o 
1930 r. D³ugie koszule wykonywano z samo-
dzia³owego p³ótna, w górnej czêści wszywa-
no lepsz¹ gatunkowo tkaninê. Koszule mia³y 
sute marszczenia przy szyi i mankietach oraz 
podobne do mêskich hafty lub odświêtn¹ ko-
ronkê szyde³kow¹. Na koszule zak³adano ada-
maszkowy, wzorzysty gorset lub kaftanik (o 
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prostym lub bardziej eleganckim kroju). We³-
niana czy lniana spódnica (kiecka, sorec) by³a 
u³o¿onym w drobne zak³adki p³atem tkaniny 
wszytym w pasek z troczkami do mocowania. 
Do spódnic noszono zapaski, by³y te¿ zapaski 
naramienne, zast¹pione w po³owie XX w. du¿¹ 
chust¹ w kratê – jesionk¹. Obuwie to czarne 
trzewiki i pantofl e na wysokim obcasie. Zak³a-
dano te¿ bia³e lub czarne rêcznie robione poñ-
czochy. Jako ozdobê noszono sztuczne pere³ki, 
prawdziwe korale lub bursztyny oraz medalik. 

Obecnie w zmodyfi kowanych strojach mo¿-
na spotkaæ najczêściej kobiety reprezentuj¹ce 
Ko³a Gospodyñ, chóry, kó³ka kościelne czy gru-
py uczestnicz¹ce w do¿ynkach. Najwiêkszym 
problemem z odtworzeniem stroju jest trud-
nośæ w zdobyciu lnianych czy we³nianych tka-
nin samodzia³owych, nie zachowa³y siê te¿ 
oryginalne elementy strojów ludowych. Naj-
szybciej, bo ju¿ po II wojnie światowej, zanik³ 

strój mêski, jeszcze przez jakiś czas mê¿czyźni 
nosili kaszkiety i koszule. Kobiety d³u¿ej no-
si³y tradycyjne stroje, wzbogaca³y je i unowo-
cześnia³y, wykszta³ci³y siê nawet ich lokalne 
warianty, ró¿ni¹ce siê kolorystyk¹ i uk³adem 
pasków, np. gospodynie z okolic Siennicy ró¿ni-
³y siê strojem od tych z okolic Ko³bieli. Zacho-
wane elementy garderoby spotkamy w izbach 
regionalnych w Miñsku i Siennicy. 

Czêści stroju pozosta³y obecne w jêzyku 
tutejszych mieszkañców. W potocznej mo-
wie u¿ywa siê s³owa gacie rozumianego, jako 
bielizna pod spodniami czy spódnic¹; kiecka 
jest określeniem sukienki lub spódnicy, a je-
sionk¹ nazywa siê zimowe palto. 

Pieśni ludowe 
Muzyka ludowa wsi miñskiej, podobnie jak 

i innych mazowieckich wsi, jest w wieku eme-
rytalnym, gdy¿ w takim w³aśnie okresie swo-
jego ¿ycia s¹ śpiewacy czy muzykanci ludowi, 
i niestety wraz z nimi powoli umiera. Brakuje 
fachowego i autentycznego odbiorcy tego typu 
folkloru, osoby starsze, co naturalne, bêd¹ nim 
zainteresowane ze wzglêdu na wspomnienia, 
nielicznym odbiorc¹ jest m³ode pokolenie. 
Wiêkszośæ odtwarzanych utworów stara siê 
naśladowaæ dawne pieśni ludowe, dziel¹ce 
siê ze wzglêdów treściowo-funkcjonalnych 
na pieśni obrzêdowe, powszechne i zwi¹zane 
z zawodem. Wed³ug etnografów na wspó³-
czesnej mazowieckiej wsi lepiej zachowa³y 
siê pieśni powszechne, a wśród nich liryczne 
i mi³osne. Do najczêściej śpiewanych pieśni, 
czêsto w zmienionej aran¿acji, nale¿¹ pieśni 
do¿ynkowe, weselne i kolêdy. Utwory powsta-
j¹ czy s¹ odszukiwane w zwi¹zku z potrzeb¹ 
chwili. Teatralizacja do¿ynek powoduje, ¿e za-
liczany do gospodarsko-rolniczego repertuar 
do¿ynkowy dobrze funkcjonuje na wsi miñ-
skiej. Oto fragment pieśni powsta³ej przy oka-
zji wznowionych do¿ynek parafi alnych w Jeru-
zalu w 1986 r. 

Z do¿ynkowym wieñcem wszystkim siê 
k³aniamy

Ale przy tym wieñcu trochê pośpiewamy
Wieñce s¹ uwite, chleby upieczono
Niesiem do kościo³a, by je poświêcono
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A ten ci nasz wieniec to jest okaza³y
Wszystkie rêce kobiet naszych go splata³y
Znowu s¹ do¿ynki, znów rolnika świêto
Ka¿dy ma w parafi i buziê uśmiechniêt¹ (…) 
Czêśæ pieśni i przyśpiewek uda³o siê uchro-

niæ od zapomnienia. Nagrania, rêkopisy sce-
nariuszy, prezentacje czy spotkania z artystami 
zgromadzi³o m.in. Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach. Artyści i zespo³y maj¹ce w swoim 
repertuarze pieśni ludowe do dnia dzisiejszego 
prezentuj¹ je na Przegl¹dach Zespo³ów Kolêd-
niczych czy ostatkowych „Kusakach”. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e dziêki temu udaje siê zachowaæ 
coraz bardziej archaiczne pieśni obrzêdowe. 
Do takich utworów obrzêdowych zaliczymy 
umieszczon¹ poni¿ej pieśñ dyngusow¹ pocho-
dz¹c¹ ze zbiorów Wandy Ksiê¿opolskiej, śpie-
wali j¹ dynguśnicy z Dêbego Wielkiego.

Niechaj bêdzie pochwalony,
Jezus Chrystus Bóg wcielony.
Czy wy śpicie, czy nie śpicie,
czy nam śpiewaæ pozwolicie?
A jak śpicie to wstawajcie,
naszych pieśni pos³uchajcie
My chodzimy po dyngusie
i śpiewamy o Jezusie.
W Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek
cierpia³ Jezus za nas smutek,
Za nas smutek za nas rany,
za nas by³ ukrzy¿owany (…) (dalej pieśñ 

o mêce Chrystusa)
Kolêdowanie koñczy³y przyśpiewki – dyn-

guśnicy prosili o datki: 
A ty gospodyni, zajrzyj do tej skrzyni, 
daj nam kopce jajek i placka kawa³ek (…)
Poza instytucjami dbaj¹cymi o ocalenie mu-

zycznej tradycji, s¹ i jej pasjonaci. Tak¹ osob¹ 
jest nauczyciel, regionalista Zdzis³aw Æmoch 
z Transboru, który spisa³ m.in. weselne przy-
śpiewki i pieśni do¿ynkowe. Pieśni i przyśpiew-
ki weselne reprezentuj¹ obrzêdowośæ rodzinn¹. 
Przyśpiewki s¹ tekstami krótkimi, maj¹cymi 
dwuwersow¹ strukturê, która tworzy cykl sy-
tuacyjny. Poni¿ej s³owa przyśpiewki koñcowej 
czêści wesela. Ka¿d¹ czêśæ nazywano „sto³em”, 
trzeci przypadaj¹cy w niedzielê by³ ostatnim, 
zaczyna³ siê od podania przez gospodarza go-
rza³ki, po niej serwowano gor¹ce danie. 

Prosili, prosili nas na to wesele 
Nawet siê chwalili, ¿e zabij¹ cielê 
Ref. To i hola, hola la… 
Zabili cielaka i zabili wo³u 
A nas posadzili do pustego sto³u 
Prosili, prosili na baranie dudy 
Panna m³oda ³adna, a pan m³ody chudy.
Prosili, prosili na baranie kiszki 
A nam postawili tylko puste miski. 
Nasza kuchareczka dobrze gotowa³a 
Sama miêso zjad³a – gościom kości da³a.
Gdzie ¿e siê podzia³a z kapusty kie³basa 
Powiesi³y se j¹ kucharki u pasa.
Gdzie ¿e siê podzia³y z tej kapusty skwarki
Wszystko pozjada³y te nasze kucharki. 
Przyk³adem osoby kultywuj¹cej ludowe 

tradycje muzyczne jest urodzony w latach 
30. XX w. Stanis³aw Ptasiñski z Wielgolasu. 
Ptasiñski to znany nie tylko w powiecie har-
monista i szef kapeli. Dla jego rodziny mu-
zyka zawsze stanowi³a sens ¿ycia, od kilku 
pokoleñ muzykuj¹ na weselach, konkursach, 
do¿ynkach, festynach i innych uroczystoś-
ciach. Dziadek pana Stanis³awa Stanis³aw 
gra³ na skrzypcach, jego ojciec Marian i wuj 
Roman na skrzypcach i gitarze, on sam gra 
na trzyrzêdowej harmonii peda³owej oraz in-
strumentach dêtych. Kapela otrzyma³a szereg 
wyró¿nieñ: statuetkê Boryny, nagrody Mazo-
wieckiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych w Miñsku Mazowieckim, Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym, Turnieju Muzykantów Ludowych 
w Garwolinie w 1984 r. czy Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Pieśni, Tañca i Folkloru. Mu-
zycy wystêpowali w pokazywanej w telewizji 
wêgrowskiej Biesiadzie Weselnej. Kapela 
Ptasiñskich uczestniczy w imprezach CKiS 
w Siedlcach, ostatnio przygrywa³a podczas 
ostatkowych „Kusaków” w 2011 r. Pieśni 
estradowe nawi¹zuj¹ce do folkloru nie tylko 
mazowieckiego znajduj¹ siê w repertuarze 
Zespo³u Pieśni i Tañca „D¹brówka” z Miñska 
Mazowieckiego oraz Zespo³u Pieśni i Tañca 
„Kasianeczka” z Ka³uszyna. Zespo³y istniej¹ 
przy szko³ach podstawowych, co mo¿e za-
owocowaæ nowym pokoleniem pasjonatów 
folkloru.
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Obrzędy i zwyczaje ludowe
Kolêdnicy 

Zwyczaj utrzyma³ siê do dnia dzisiejszego, 
oczywiście w o wiele skromniejszej formie. 
Przebrani, co najwy¿ej w niekompletne stroje 
pastuszków, diab³ów, śmierci czy anio³ów, ko-
lêdnicy poprzestaj¹ na zaśpiewaniu kilku ko-
lêd. Nieliczni próbuj¹ siêgaæ do źróde³ czy pa-
miêci osób, aby pokazaæ autentyczn¹ tradycjê 
ludow¹. Reaktywowani kolêdnicy z Podciernia, 
Wê¿yczyna czy Dêbego Wielkiego wystêpowali 
m.in. na dorocznych prezentacjach „Kolêdni-
ków” organizowanych przez CKiS w Siedlcach 
oraz w zak³adach pracy, szko³ach, wiejskich 
świetlicach. Przedstawienia pod kierunkiem 
Stanis³awy Tomasiewicz od 1973 r. przygoto-
wywa³ zespó³ teatralny „Dêbiacy” z KGW z Dê-
bego Wielkiego. Scenariusz Herodów opiera³ 
siê na tekstach wystêpuj¹cych jeszcze przed 
II wojn¹ światow¹ w Dêbem Wielkim i £a-
dzyniu. W przedstawieniu grano role: króla, 
marsza³ka, ¿o³nierza, rycerza, stra¿aka, ¯yda, 
śmierci, cudzoziemca, królowej, anio³a i dia-
b³a. Oto fragment śpiewu koñcz¹cego wystêp: 

Ju¿ ¿eśmy was pañstwo okolêdowali, 
a wy tu nam za to dajcie jakieś dary. 

Kiedy je weźmiemy, to podziêkujemy. 
Hej kolêda, kolêda.

Gromnice 

2 lutego przypada w Kościele świêto Ofi a-
rowania Pañskiego, które w Polsce otrzyma³o 
ludow¹ nazwê Matki Boskiej Gromnicznej. 
W dniu tym świêci siê ozdobne świece zwane 
gromnicami. Na Mazowszu gromnice nazy-
wano stra¿niczkami mazowieckich chat, za-
zwyczaj drewnianych, i dlatego obawiano siê 
¿ywio³u ognia. Do dzisiejszego dnia zachowa³ 
siê ludowy zwyczaj niesienia zapalonej grom-
nicy do domu, rzadziej wypalania krzy¿yków 
nad drzwiami, by chroni³y od nieszczêścia (w 
budynkach gospodarskich). Starsi ludzie za-
palaj¹ gromnicê przy osobie zmar³ej lub gdy 
zbli¿a siê burza.

Zwyczaje Wielkanocne 

Pomimo bogatej oferty kupnych palm, zwy-
czaj ich w³asnorêcznego przygotowywania 
jest dalej utrzymywany. Zazwyczaj starsze ko-
biety przynosz¹ do świ¹tyñ uwite z zielonych 
ga³¹zek borówki i witek wierzby, tzw. bazi, 
ozdobione kolorowymi wst¹¿kami czy su-

62 Palma wielkanocna  w Izbie regionalnej przy Szkole Podstawowej 
w Grodzisku

63 Konkurs palm wielkanocnych w Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim
62

63

Tradycja Mazowsza50

powiat minsk.indd   50powiat minsk.indd   50 2013-04-04   08:57:282013-04-04   08:57:28



chymi kwiatami, zawiniête w „z³otko” palmy. 
Dziêki zachêtom duchowieñstwa palmy robi¹ 
ca³kiem m³odzi ludzie. Osoby starsze palmê 
przechowuj¹ za świêtymi obrazami. Pamiêta 
siê te¿ o zwyczaju zjadania kociek wierzbo-
wych, co ma chroniæ przed chorobami. 

Poświêcone w Wielk¹ Sobotê pokarmy zgod-
nie z tradycj¹ nie s¹ jedzone do Niedzieli, pod 
groźb¹ inwazji mrówek. W Wielk¹ Niedzielê 
w drodze powrotnej z Rezurekcji maj¹ miej-
sce wyścigi, obecnie samochodów, dawniej 
wozów, co mia³o s³u¿yæ urodzajowi zbó¿ i lnu. 
Pali siê te¿ skorupki świêconych jaj lub daje 
je kurom. 

Procesja Bo¿ego Cia³a 

Przypadaj¹ce w drugi czwartek po Zielo-
nych Świ¹tkach Bo¿e Cia³o jest świêtem 
siêgaj¹cym XIII w. G³ówn¹ czêśæ kościelnej 
liturgii stanowi¹ procesje. W wielu wsiach 
powiatu podczas procesji mo¿emy zobaczyæ 
elementy strojów ludowych. Ubieraj¹ siê 
w nie osoby towarzysz¹ce niesionym obra-
zom czy chor¹gwiom. Uczestnicy procesji 
zabieraj¹ do domów ga³êzie brzozy zdobi¹ce 
o³tarze i zatykaj¹ je pod okapami dachów, 
by chroni³y przed nieszczêściem, zw³aszcza 
uderzeniem pioruna. 

Sobótka – wianki 

Obchodzona przez przodków i potêpiana 
przez Kośció³ sobótka – noc mi³ości – to świêto 
wywodz¹ce siê z czasów pogañskich. Na Ma-
zowszu i Podlasiu noc nazywano kupalno-
ck¹, potem świêtojankami, gdy¿ obrzêdy od-
prawiano w wigiliê św. Jana, tj. 23 czerwca. 
Przypada³a w porze letniego przesilenia dnia 
z noc¹, kiedy dzieñ jest najd³u¿szy, a noc naj-
krótsza. Palono ogniska, przez które skakali 
m³odzieñcy, a panny, myśl¹c o zam¹¿pójściu, 
puszcza³y wianki. Tomasz Chludziñski w la-
tach 80. XX w. opisa³, jak bawiono siê w tak¹ 
noc na ziemi miñskiej. W wigiliê nocy czysz-
czono studnie, w sam¹ noc puszczano wianki 
z zió³ ze świeczk¹ na deseczce, szukano kwiatu 
paproci, a rano wtykano zio³a, ³opian i bylicê 
w strzechy domów, by broni³y przed ogniem, 

piorunem czy z³ymi duchami. Obecnie tra-
dycja ta nie zachowa³a siê, wieczory nazywa-
ne Wiankami s¹ organizowane przez lokalne 
instytucje kultury. Imprezê Nadsrebrzañska 
Noc Świêtojañska organizuje miñski MDK. 
Podczas spotkania puszczane s¹ wianki, 
trwaj¹ poszukiwania „kwiatu paproci”, od-
bywaj¹ siê wystêpy muzyczne czy kiermasze. 
W 2010 i 2011 r. podczas imprezy mo¿na by³o 
zobaczyæ widowiska historyczne: Staros³o-
wiañska osada rycerska oraz Tradycja Nocy 
Kupa³y. 

Do¿ynki 

W tradycji ludowej koniec ¿niw ³¹czy siê 
z najstarszym świêtem maryjnym – wniebo-
wst¹pienia Najświêtszej Marii Panny, tzw. 
Matki Boskiej Zielnej, Na wniebowziêcie 
pokoñczone ¿êcie. Po tym świêcie urz¹dza-
ne s¹ Do¿ynki, czyli Świêto Plonów. Obec-
nie świêto to ma rozbudowany ceremonia³ 
świecki, ludowośæ próbuj¹ naśladowaæ teks-
ty uk³adane czêsto do popularnych melodii. 
W powiecie miñskim obchodzone s¹ do¿ynki 
diecezjalno-powiatowe. Poprzedzaj¹ je do¿yn-
ki parafi alne czy gminne. Do¿ynki regularnie 
odbywaj¹ siê w Ceg³owie, Dêbem Wielkim, 
Ka³uszynie, Latowiczu, Siennicy, Stanis³awo-
wie. Podczas uroczystości świêci siê wieñce 
do¿ynkowe, a osoby je prezentuj¹ce czêsto 
ubrane s¹ w strój nawi¹zuj¹cy do ludowości. 
Podczas zabaw i festynów wystêpuj¹ zespo³y 
prezentuj¹ce pieśni, tañce ludowe oraz osoby 
kultywuj¹ce sztukê ludow¹ i lokalne kulina-
ria. Im dalej na wschód i po³udnie ziemi miñ-
skiej, tym ³atwiej znaleźæ skromne elementy 
dawnej tradycji. Takim trafnym powrotem 
do tradycji mo¿e poszczyciæ siê miasto Ka³u-
szyn, gdzie od 2000 r. odbywaj¹ siê gminno-
-parafi alne do¿ynki. W 2010 r. uczestnicy 
uroczystości przygotowali wiêcej wieñców ni¿ 
uczestnicy obchodów powiatowych. W czasie 
do¿ynek mo¿na zobaczyæ ka³uszyñsk¹ „Ka-
sianeczkê” i miñsk¹ „D¹brówkê”, szkolne 
zespo³y pieśni i tañca prezentuj¹ce repertuar 
ludowy, oraz zespo³y gminne KGW czy grup 
powsta³ych specjalnie do uświetnienia tej 
uroczystości.
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Budownictwo drewniane 

Domy miejskie i wille letniskowe 
Zamo¿niejsi mieszczanie Miñska czy Ka³u-

szyna budowali w³asne domy. Zazwyczaj mia-
³y one sieñ na przestrza³ oraz umieszczone 
symetrycznie po obu stronach izby i komory. 
Przykrywa³ je dach czterospadowy lub przy-
czó³kowy kryty gontem*. Domy przy rynku 
stawiano czêsto szczytami do pierzei, poza 
rynkiem d³u¿sz¹ ścian¹ do drogi. Bry³ê bu-
dynku wzbogacano podcieniami, je¿eli sta³ 
on przy rynku, a gankiem, je¿eli przy bocznej 
ulicy. Obok domów miejskich wraz z budow¹ 
kolei warszawsko-terespolskiej zaczê³y po-
wstawaæ wille letniskowe. W koñcu XIX w. 
i na pocz¹tku XX w. budowano je w nowo po-
wstaj¹cych osiedlach-ogrodach, wsiach usa-
dowionych przy linii kolei czy nawet w No-

64 Dom w Latowiczu przy ul. Rynek
65 Dom w Cegłowie
66 Dom w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej

Na terenie powiatu, podobnie jak i w ca³ym 
kraju, od kilku dziesiêcioleci postêpuje zani-
kanie dawnego budownictwa. Przez wieki do-
minowa³o budownictwo drewniane, obiekty 
najczêściej wykonywano z drzewa sosnowego. 
Jeszcze na pocz¹tku XX w. ponad 90% obiek-
tów znajduj¹cych siê na omawianym terenie 
by³o wykonanych z drewna. Dziś drewniane 
świadectwa przesz³ości zastêpuj¹ standardo-
we projekty murowanych budynków, identycz-
nych w wielu regionach Polski. Wraz z nimi 
odchodzi w zapomnienie zdobyte w ci¹gu 
wieków doświadczenie, umiejêtności ciesiel-
skie czy rozwi¹zania konstrukcyjne. Czasami 
obiekty przenoszone s¹ na dzia³ki letniskowe 
czy do skansenów, domy miejskie z Miñska 
znalaz³y siê w skansenie prof. Marka Kwiat-
kowskiego w Suchej.
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womiñsku. W 1908 r. w uznanych za wieś 
letniskow¹ Mrozach by³o 28 domów letni-
skowych, w 1938 r. letnicy korzystali z ok. 
100 domów, obecnie stare wille z werandami 
spotkamy przy ul. Pokoju. Domy z weranda-
mi zobaczymy równie¿ w Ceg³owie, intere-
suj¹co wygl¹da piêtrowa willa przy ul. Koś-
ciuszki 12. W Mi³ośnie, Cechówce, Sulejówku 
o budowanych willach mówiono, ¿e s¹ w sty-
lu szwajcarskim, w innych doszukiwano siê 
zapocz¹tkowanego przez Andriollego stylu 
nazwanego ze wzglêdu na budowane w letni-
skowych miejscowościach nad Świdrem świ-
dermajer czy rosyjskiego „stylu daczowego”. 
Pojawi³a siê tak¿e moda na rozpowszechnion¹ 
przez Witkiewicza zakopiañszczyznê i archi-
tekturê secesyjn¹*. Zakopiañski motyw pro-
mienistego s³oneczka umieszczony na szczycie 
dachu zobaczymy w niektórych zachowanych 
domach w gminie Jakubów. Domy i wille bu-
dowane na wzór projektów Andriollego lokal-
nie nazywano andriollówkami, rozpowszech-
ni³y siê one nie tylko w okolicach Otwocka, 
ale i na wschodnim Mazowszu. Andriollówka 
oraz styl zakopiañski uwa¿ane s¹ za orygi-
nalne style polskiej architektury drewnianej. 
Znawcy spieraj¹ siê co do cech danego stylu, 
na pewno wille mia³y lekk¹, drewnian¹ kon-

strukcjê, a¿urowe dekoracje, ozdobny szalu-
nek, dwuspadowe lub naczó³kowe dachy oraz 
werandy. „Ogrodowa” architektura w miêdzy-
wojniu stawa³a siê ubo¿sza, mniej by³o precy-
zyjnych ozdób i detali, wiêcej wzorów geome-
trycznych. Willom nadawano nazwy, czêsto 
by³y to imiona kobiece. 

Budynki zagrody wiejskiej 
Zagroda wiejska obejmowa³a zazwyczaj 

dom mieszkalny, stodo³ê oraz budynki dla 
zwierz¹t – chlew, oborê. Budynki stawiano 
wzd³u¿ boków siedliska, które mia³o kszta³t 
kwadratu lub prostok¹ta. Cha³upê budowa-
no d³u¿szym bokiem do drogi (tzw. ustawie-
nie szerokofrontowe), budynki gospodarcze 
w g³êbi siedliska, ale podwórze gospodarcze 
na ogó³ nie by³o ca³kowicie obudowane. Przed 
domem czêsto zostawiano miejsce na ogródek 
z kwiatami czy zio³ami. W Latowiczu mo¿na 
by³o spotykaæ budynki z podcieniem wnêko-
wym, os³aniaj¹cym wejście do sieni od ulicy. 
W dawnych miasteczkach stodo³y, ze wzglê-
du na po¿ary, budowano z dala od siedlisk, 
dzielnice stodolne by³y w Latowiczu, Stani-
s³awowie, Ceg³owie. W nielicznych zagrodach 
by³y spichrze, wozownie czy osobne kurniki. 

67 Dworek miejski z Mińska Mazowieckiego – skansen 
Sucha

68 Willa z Mińska Mazowieckiego – skansen Sucha
67

68
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Do najbardziej typowych i najstarszych roz-
wi¹zañ nale¿a³y chaty jednoizbowe (jedno-
traktowe) sk³adaj¹ce siê z izby, sieni i komory, 
jednoizbowe z alkierzem* (pó³toratraktowe), 

dwuizbowe z sieni¹ na przestrza³, alkierzem 
i komor¹ (dwutraktowe) oraz dwuizbowe 
ze skrócon¹ sieni¹ i komor¹. Uk³ad pomiesz-
czeñ w domach by³ dośrodkowy albo osiowy. 

69 Drewniany dom w Wólce Dłużewskiej
70 Drewniany dom w Rososzy
71 Drewniany dom w Ptakach
72 Zabudowania gospodarcze w Kiczkach Drugich
73 Chałupa w Arynowie – szkic Mariana Benki
74 Wnętrze chałupy – szkic Mariana Benki

69 70
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73 74
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Budowniczowie stosowali konstrukcjê zrêbo-
w¹, domy mia³y zewnêtrzny szalunek, czêsto 
z dekoracyjnymi wyciêciami. Przy wznosze-
niu budynków u¿ywano ma³o gwoździ. Zrêb 
tworzy³a ściana wzniesiona z bali ³¹czonych 
czopami, na wêg³ach ³¹czono je tzw. jaskó³-
czym ogonem. Pomiêdzy deski czy bale ścian 
utykano mech i glinê. Szalunek domów wy-
konywano z cienkich desek, które do wyso-
kości okien uk³adano pionowo, potem pozio-
mo. Ściany cha³up bielono, co zabezpiecza³o 
przed nasi¹kaniem, a szalunek z pocz¹tkiem 
XX w. coraz czêściej malowano farb¹. Sufi t 
uk³adano zazwyczaj na belkach, ocieplano 
sieczk¹ czy s³om¹ wymieszan¹ z glin¹. Dach 
domostw by³ kryty s³om¹, czasami gontem. 
Dachy by³y naczó³kowe, dwu- lub czterospa-
dowe, rzadko dwuspadowe z naczó³kami (Lu-
bomin, £adzyñ). Stare domostwa nie mia³y 
pod³ogi tylko glinian¹ polepê. We wnêtrzu 
najwa¿niejszym miejscem by³ piec i kuch-
nia, wykonane z wypalanej, ³¹czonej glin¹ 
ceg³y. Elementy ozdobne wystêpowa³y przy 
drzwiach wejściowych, okiennicach, oknach, 
szczytach dachów. Ciekawe nadokienniki ro-
bione by³y w Piasecznie, mia³y one kszta³t ko-
tów. Podmurówkê budynków gospodarskich 
wykonywano czêsto z polnych kamieni. 

Opisuj¹c zagrody wiejskie, nie mo¿na zapo-
minaæ, ¿e nale¿a³y one równie¿ do miejsco-
wej drobnej szlachty. Ich domy to zazwyczaj 
trojaki – sieñ, kuchnia, alkierz i pokój, oraz 
czworaki – sieñ dzieli³a domostwo na dwie 
równe czêści. Wielkośæ domu zale¿a³a od za-
mo¿ności. Drzwi do cha³upy szlacheckiej czê-
sto os³ania³ ganek na s³upkach, okna mia³y 
6 drobnych tafl i, ozdabiano je gzymsami 
i okiennicami. ¯ycie domowników skupia³o 
siê w kuchni zwanej izb¹ lub świetlic¹, gdzie, 
podobnie jak w ch³opskich cha³upach, hono-
rowe miejsce pe³ni³ piec chlebowy i kuchnia 
do gotowania. Meble kupowano w mieście lub 
u miejscowych rzemieślników; szlachtê z oko-
lic Ka³uszyna wyposa¿a³ p. Piotrowski z Woli 
Rafa³owskiej. By³y one zazwyczaj takie same, 
jak w cha³upach ch³opskich – skrzynie, kufry 
czy jednoosobowe tapczany nazywane sof¹ lub 
kanap¹, które upodoba³a sobie na spanie daw-
na szlachta z Szymon i Olszewic. 

Budownictwo sakralne 
Cennymi i unikatowymi drewnianymi 

obiektami sakralnymi w powiecie miñskim 
s¹ pochodz¹ce z XVIII w. kościo³y katoli-
ckie w Jeruzalu i Kiczkach oraz dzwonnice 
w D³ugiej Kościelnej, Stanis³awowie, Jeruzalu. 
Z drewna wybudowano równie¿ pochodz¹ce 
z pocz¹tku XX w. kaplice mariawitów w Ka-
mionce, Piasecznie i Jêdrzejowie. 

Modrzewiow¹ świ¹tyniê z drewna kostko-
wego w Jeruzalu wybudowano w latach 1757–
–1758. Jej wygl¹d zewnêtrzny nawi¹zywa³ 
do obiektów gotyckich, wyd³u¿one prezbite-
rium*, kwadratowy korpus nawy g³ównej, za-
krystia od strony pó³nocnej, a od po³udniowej 
wejście. Wykonane z siedmiocalowych bali 
ściany umieszczono na stoj¹cej na podmurów-
ce podwalinie. Kryty gontem dach jest dwu-
spadowy, grzbietowy. Pod okapem drewniany 
gzyms. Do kościo³a na pocz¹tku XX w. dobu-
dowano wolnostoj¹c¹, drewnian¹ dzwonnicê. 
Kośció³ w Kiczkach wybudowano w 1751 r., po-
dobnie jak poprzedni obiekt, nawi¹zuje do bu-
dowli średniowiecznych. Budynek wzniesiono 
na planie prostok¹ta, z wê¿szym prezbiterium, 
do którego dobudowano 2 zakrystie. Ma kon-
strukcjê zrêbow¹, jest oszalowany, a jego dwu-
spadowy dach pokryto gontem. Zniszczony 

75 Zabudowania gospodarcze w i Chojnach

75
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w 2000 r. w po¿arze kośció³ w D³ugiej Kościel-
nej by³ zbudowany z modrzewiowego drewna 
na planie kwadratu. Kryty gontem dach wy-
koñczono szerokim okapem. Konstrukcjê 
zrêbow¹ z zewn¹trz oszalowano i wzmocnio-
no lisicami*. Po¿ar nie strawi³ oszalowanej 
dzwonnicy z prze³omu XVI i XVII w. Zbu-
dowana w XVIII w. drewniana wolnostoj¹ca 
dzwonnica ze Stanis³awowa ma konstrukcjê 
s³upow¹, jest oszalowana, nakryta blaszanym 
dachem namiotowym. 

Kaplice mariawitów nawi¹zuj¹ do stylu 
gotyckiego. Budowane s¹ na planie prostok¹-
ta, z dwuspadowym dachem, jednonawowe. 
Maj¹ drewniane, pó³koliście zamkniête skle-
pienia.

Obiekty przemysłowe
Wiejskie obiekty przemys³owe s³u¿y³y 

przetwarzaniu ¿ywności lub by³y punktami 
us³ugowymi. Do najczêściej wystêpuj¹cych 
budynków przemys³owych ziemi miñskiej na-
le¿a³y kuźnie, m³yny wodne i wietrzne – wia-
traki, rzadziej olejarnie i tartaki. W ka¿dej 
wsi znajdowa³a siê kuźnia, kowal przygoto-
wywa³ narzêdzia ¿elazne, okucia budowlane 
i inne przedmioty niezbêdne w gospodarstwie, 
a przede wszystkim podkuwa³ konie. Jedyna 
zachowana kuźnia drewniana z lat 20. XX w. 
znajduje siê w Kiczkach. 

Od wieków wiatraki stanowi³y charaktery-
styczny element krajobrazu Mazowsza, obec-

76 Zabytkowa dzwonnica w Długiej 
Kościelnej

77 Modrzewiowa świątynia z drewna 
kostkowego w Jeruzalu

78 Drewniana modrzewiowa, oriento-
wana kaplica podworska z przeło-
mu XVII i XVIII w. w Sinołęce

79 XVIII-wieczna dzwonnica w Stanisła-
wowie

76

77

78 79
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nie unikalny. W powiecie przed wojn¹ by³o 
ich oko³o 60, w wiêkszości koźlaków*. Nie-
liczne to holendry*, jak ten z 1880 r. nieistnie-
j¹cy ju¿ m³yn braci M³oduchowskich w Miñ-
sku. W latach 60. XX w. pozosta³o 14 tego typu 
obiektów. Najd³u¿ej pracowa³ koźlak p. Mi-
cha³a Strze¿ka w Latowiczu. Pocz¹tkowo m³y-
narz me³³ m¹kê w sposób tradycyjny, potem 
urz¹dzenia wiatraka napêdza³ zamontowany 
w nim silnik elektryczny. Koźlak zbudowano 
w 1839 r., prawie 100 lat potem przeniesiono 
go do Latowicza. Z zachowanym niemal kom-
pletnym wnêtrzem stoi do dzisiaj. Znajduj¹cy 
siê w Niedzia³ce wiatrak ustawiono, by pe³ni³ 
funkcjê dekoracyjn¹. W powiecie miñskim 
ośrodkiem produkcji m³ynów powietrznych 
by³a Huta Kufl ewska. Zajmowa³y siê tym 
rodziny Borkowskich i Sikorskich. W Hu-
cie budowano kompletne konstrukcje, które 

po z³o¿eniu sprzedawano. Jak g³osi ustna tra-
dycja, mistrzem w wytwarzaniu m³ynów by³ 
Bronis³aw Borkowski. Wybudowa³ on koźlaki 
w Stawku (1878 r.), Lalinach (1883 r.), Hucie 
Kufl ewskiej (1895 r.), Wê¿yczynie (1895 r.) 
oraz holendra w Kamionce (1910 r.). Wiatrak 
powstawa³ z kilkusetletnich sosen, ciêtych 
na 50–70-centymetrowe belki. Zaczynano 
od postawienia koz³a, dwóch skrzy¿owanych 
podwalin, pośrodku ustawiano podparty za-
strza³ami s³up – sztember, na którego szczy-
cie osadzano g³ówn¹ belkê nośn¹ obiektu 
– m¹cznicê*. Nastêpnie osadzano ryglowane, 
oszalowane deskami lub gontem 4 ściany, wy-
konywano stropy i montowano urz¹dzenia 
wewnêtrzne. Na koniec umieszczano wa³ 
śmig³owy z ko³em palecznym, ca³ośæ przykry-
wano zazwyczaj dwuspadowym dachem. Me-
chanizm roboczy tworzy³y kamienie m³yñskie 

80 Młyn wodny w Mińsku Mazowieckim na ul. Stankowizna – fot. Marian Benko lata 40. XX w.
81 Kuźnia w Jakubowie
82 Wiatrak typu holender rodziny Młoduchowkich – 1927 r.
83  Wiatrak koźlak w Latowiczu

80 81
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– dolny, nieruchomy le¿ak i osadzony na me-
talowym prêcie biegun. Rozstaw kamieni de-
cydowa³ o grubości przemia³u. 

M³yny wodne powstawa³y nad niedu¿y-
mi miejscowymi rzekami, najwiêcej by³o 
ich nad Rz¹dz¹, Piaseczn¹ i Osownic¹. Za-
g³êbiem m³ynarstwa sta³y siê Mrozy, gdzie 
nad ciekiem wodnym nazywanym przed II 

84 Wiatrak koźlak w Starej Niedziałce
85 Młyn w Woli Polskiej

84 85

wojn¹ światow¹ Wod¹ Mrozowsk¹ pracowa-
³y m³yny Bernatowizna-No¿ownia, Mrozy, 
Dêbkowizna, Koz³owizna, Wymyśle. Wiêk-
szośæ w latach 30. XX w. wyposa¿ono w napêd 
elektryczny lub spalinowy, najd³u¿ej pracowa³ 
m³yn Mrozy. Wśród zabytkowych drewnia-
nych obiektów mo¿na wymieniæ m³yn wodny 
z 1924 r. w Woli Polskiej. 
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Krzy¿e i kapliczki przydro¿ne s¹ sta³ym ele-
mentem polskiego krajobrazu. Dawniej 

cz³owiek otaczaj¹c¹ go przestrzeñ dzieli³ na: 

bezpieczn¹, czyli miejsca, gdzie ¿y³ i pracowa³, 
oraz niezwyk³¹, czyli miejsca, gdzie sprawowa-
no obrzêdy czy obchodzono świêta. W³aśnie 

86 Drewniana kapliczka z 1851 r. w Woli Rafałowskiej
87 Kapliczka w Lubominie z 1914 r.
88 Kapliczka w Lubominie z 1906 r.
89 Kapliczka w Wężyczynie
90 Kapliczka w Lasominie przy dawnych stawach dworskich
91 Krzyże w Skrudach

86 87 88

89 90 91

Krzyże i kapliczki
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krzy¿e i kapliczki ustawiano czêsto na rozsta-
ju dróg, granicy gospodarstw, aby chroni³y do-
mowników przed „z³ym”. Stawiano je równie¿ 
w podziêkowaniu za doznane ³aski, powrót 
do zdrowia czy szczêśliwe zakoñczenie trud-
nych spraw. Tak jest do dzisiaj, szkoda tylko, 
¿e dawne krzy¿e i kapliczki zastêpuj¹ tandetne 
wytwory naszych czasów. Na szczêście, mo¿na 
jeszcze znaleźæ estetyczne i zabytkowe egzem-
plarze. Cennym zjawiskiem jest powstawanie 
publikacji czy albumów dokumentuj¹cych za-
chowane krzy¿e i kapliczki. W powiecie do ka-

pliczek o zabytkowym charakterze zalicza siê: 
kolumnê-kapliczkê z XIX w. w Miñsku Mazo-
wieckiem na ul. Budowlanej, kapliczkê ku czci 
Najświêtszej Marii Panny z XIX w. w Olsze-
wicach gm. Ka³uszyn, drewnian¹ kapliczkê 
z 1851 r. w Woli Rafa³owskiej gm. Mrozy, ka-
pliczkê murowan¹ z 1943 r. w Cisówce gm. 
Stanis³awów, kapliczkê murowan¹ z pocz¹tku 
XX w. w Lubominie gm. Stanis³awów, kaplicz-
kê murowan¹ z pocz¹tku XX w. w £adzyniu 
gm. Stanis³awów oraz dwie kapliczki z 2. po-
³owy XIX w. w Latowiczu.
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Wieś po³o¿ona przy drodze Siennica–Ce-
g³ów. We wsi znajduje siê dobrze za-

chowany murowany dwór wraz z fragmenta-
mi autentycznego wyposa¿enia. Podawane 
s¹ ró¿ne daty jego budowy – 1872 r., 1900 r., 
1902 r. Do „starego dworku” w 2002 r. dobu-
dowano nowe pomieszczenia, zachowuj¹c 
jego bry³ê. Obiekt otacza kilkuhektarowy 
XIX-wieczny park krajobrazowy. Do dwo-
ru prowadzi podjazd z murkiem, w pobli¿u 
owalny trawnik i fontanna. Na podjeździe 
stoi kapliczka z fi gur¹ Matki Boskiej z 1887 r., 
w ogrodzie znajduje siê kapliczka maryjna z 15 
sierpnia 1936 r. Pocz¹tkowo maj¹tek by³ w³as-
ności¹ Rudziñskich, potem czêsto zmienia³ 
gospodarzy, w 1939 r. kupi³ go Wac³aw Ga-
jewski, który pozosta³ jego w³aścicielem tak¿e 
po II wojnie światowej. W 1974 r. zrujnowany 

dwór wraz z parkiem kupi³a rodzina Chwal-
czuków, która przywróci³a mu dawn¹ świet-
nośæ. Od 1992 r. we dworze mieści siê Cen-
trum Konferencyjno-Formacyjne „Dworek” 
Opus Dei. Przy Centrum otwarto ośrodek 
kszta³c¹cy kobiety, zbudowano boisko, w pla-
nach s¹ kolejne instalacje sportowe. Ciekawa 
historia wi¹¿e siê ze starym metalowym krzy-
¿em stoj¹cym we wsi przy szosie do Ceg³owa. 
Podobno podczas powstania styczniowego 
kozacy zabili w tym miejscu powstañca os³a-
niaj¹cego odwrót oddzia³u, powstaniec chcia³ 
os³oniæ walcz¹cego w nim syna. Powstañcy 
pomyślnie wycofali siê w kierunku Mieni. 

Bo¿a Wola mo¿e staæ siê etapem wycieczki 
„Siedziby ziemiañskie w gminie Siennica”, 
w gminie w niez³ym stanie zachowa³o siê 
6 siedzib.

Przewodnik subiektywny 
po powiecie mińskim
Boża Wola (gmina Siennica)

92 Park dworski
93 Murowany dwór w Bożej Woli

92

93

Powiat miński 61

powiat minsk.indd   61powiat minsk.indd   61 2013-04-04   08:57:482013-04-04   08:57:48



Ceg³ów to du¿a wieś gminna, le¿¹ca 
na skraju Lasów Mieñskich. Komuni-

kacyjnie na uboczu od dróg wojewódzkich 
czy krajowych, ma za to przystanek przy linii 
kolejowej Warszawa–Siedlce. Pocz¹tki osadni-
ctwa tych terenów siêgaj¹ okresu prehistorii. 
W XIV w. wieś by³a uposa¿eniem klasztoru 
Ojców Augustianów z Warszawy, potem Kapi-
tu³y Warszawskiej. Na przestrzeni lat miejsco-
wośæ wystêpowa³a jako Cebrowo, Czebrowo, 
Czeg³owo, Ceg³owo, Czeg³ów. Wed³ug inter-
pretacji ludowej jej ostateczna nazwa pochodzi 
od cegielni, w której wyrabiano ceg³y na budo-
wê zabytkowej fary. W XV w. we wsi usytuo-
wanej na skrzy¿owaniu dróg Latowicz–Miñsk 

i Siennica–Ka³uszyn rozwin¹³ siê handel. 
W 1621 r. Ceg³ów otrzyma³ od Zygmunta III 
Wazy prawa miejskie, herb, wytyczono rynek 
(113x115 m). W mieście pobudowano drew-
niany ratusz, wyremontowano szko³ê i szpital 
przykościelny fundacji ksiê¿nej Anny Hol-
szañskiej z 1444 r. Jednak w 2. po³owie XVII w. 
i pocz¹tkach XVIII w. miasto podupad³o, jego 
rozwój utrudnia³y wojny, epidemie, w tym ty-
fus g³odowy, srogie zimy i dro¿yzna. W XVII w. 
miasto liczy³o ok. 100 mieszkañców. W okre-
sie zaborów zagro¿ony konfi skat¹ szpital Sióstr 
Mi³osierdzia przeniesiono do Mieni. W latach 
1837–1841 w mieście wybrukowano g³ówne 
ulice. Stagnacjê miejscowości przerwa³a bu-

Cegłów (siedziba gminy)

94 Kościół mariawicki pw. św. Jana Chrzciciela
95 Wnętrze kościoła mariawickiego

94 95
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dowa kolei warszawsko-terespolskiej. W fazê 
intensywniejszego rozwoju Ceg³ów wchodzi³ 
jako wieś, gdy¿ w 1869 r. na fali represji po-
powstaniowych odebrano mu prawa miejskie. 
W tym samym roku wieś liczy³a 366 miesz-
kañców i 41 domów. Miejscowośæ zosta³a sie-
dzib¹ gminy, by³a ni¹ w XX w. W miêdzywoj-
niu rozwija³o siê tu garncarstwo. Wydarzenia 
II wojny światowej w Ceg³owie przypominaj¹ 
m.in.: p³yta poświêcona harcerzom zamordo-
wanym we wrześniu 1939 r. oraz tablica upa-
miêtniaj¹ca 26 mieszkañców rozstrzelanych 
w 1943 r. Obie znajduj¹ siê przy pl. Anny Ja-
giellonki. 

Nie wszyscy wiedz¹, ¿e od 1935 r. w Ce-
g³owie zamieszka³ Julian Grobelny, pierwszy 

przewodnicz¹cy Rady Pomocy ¯ydom „¯ego-
ta”, wspó³pracownik Ireny Sendlerowej, sta-
rosta miñski. Przyby³, aby podleczyæ gruźlicê, 
by³o tu zdrowsze powietrze oraz sanatorium 
w Rudce. Prowadz¹c wraz z ¿on¹ gospodarstwo 
ogrodnicze, za³o¿y³ spó³dzielniê „Ceg³owian-
ka”, ¿ona zaś organizowa³a kursy gospodarcze 
dla kobiet. 

Zarówno przed wojn¹, jak i obecnie Ceg³ów 
przyci¹ga turystów z kilku powodów. Jeden 
to stoj¹cy przy rynku późnogotycki kośció³ far-
ny, drugi – miejscowośæ jest ośrodkiem maria-
wityzmu, kolejny to bliskośæ du¿ego obszaru 
leśnego. Pochodz¹ca z XVI w. fara pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Andrzeja Aposto³a to cen-
ny zabytek. Wybudowany z czerwonej ceg³y 

96 XVIII-wieczna dzwonnica
97 Ołtarz główny z ok. 1510 r. 

autorstwa ucznia Wita Stwosza 
Lazarusa Gertnera z Ulm

98 Fragment ołtarza
99 Pełna uroku drewniana zabu-

dowa Cegłowa

96 97 98

99
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obiekt jest w typie niewielkich, mazowieckich 
kościo³ów halowych, z charakterystycznymi 
kolistymi szkarpami. Kośció³ nie ma funda-
mentów, stoi na g³azach. W XVII w. do bu-
dowli dodano manierystyczne* szczyty prez-
biterium, zakrystiê i portale*. Na ścianie 
prezbiterium wmurowano późnorenesansowe 
epitafi um Stanis³awa Oczki, fundatorem by³ 
syn – s³awny lekarz i sekretarz królewski Woj-
ciech Oczko. Wewn¹trz fary uwagê przyci¹ga 
późnogotycki o³tarz g³ówny z ok. 1510 r., dzie-

³o wykonane przez ucznia Wita Stwosza Laza-
rusa Gertnera z Ulm. Oko³o 1629 r. tryptyk 
z kolegiaty warszawskiej zosta³ przeniesiony 
do Ceg³owa. W jego centrum umieszczono 
rzeźbê Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, św. Jana 
Chrzciciela, św. Stanis³awa Biskupa. Kośció³ 
ma oryginalny drewniany strop podwieszany, 
belkê têczow¹ z fi gurami św. Marii Magdale-
ny i św. Jan Ewangelisty, okute XV-wieczne 
drzwi pochodz¹ce z kościo³a drewnianego 
oraz ambonê z XVII w. Obok fary znajduj¹ 

100 Obraz Matki Bożej z ołtarza bocznego
101 XVI-wieczna fara pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja 

Apostoła
102 Dawny budynek Caritasu
103 Pęknięty głaz narzutowy, symbolizujący rozłam w parafi i

100 101

102

103

Tradycja Mazowsza64

powiat minsk.indd   64powiat minsk.indd   64 2013-04-04   08:57:542013-04-04   08:57:54



siê XVIII-wieczna wolnostoj¹ca dzwonnica 
i XIX-wieczny murowany budynek plebanii. 
Na terenie przykościelnym postawiono du¿y 
g³az narzutowy, o którym lokalna legenda 
mówi, ¿e przepo³owi³ siê w momencie, kiedy 
w 1905 r. w Ceg³owie nast¹pi³ roz³am w pa-
rafi i katolickiej, a wiêkszośæ parafi an opowie-
dzia³o siê za mariawityzmem. Po roz³amie 
we wsi wybudowano drug¹ świ¹tyniê, któ-
ra nale¿y do wyznawców Starokatolickiego 
Kościo³a Mariawitów. Ten zabytkowy, muro-
wany, neogotycki obiekt pw. św. Jana Chrzci-
ciela powsta³ w 1906 r., w rejestrze zabytków 
umieszczony zosta³ w 1983 r. Przed wojn¹ 
w nazywanym „mariawick¹ Czêstochow¹” 
Ceg³owie mariawici posiadali ochronkê, am-
bulatorium, zak³ady rzemieślnicze, piekar-
niê, jad³odajniê, 2 sklepy, bibliotekê i progim-

nazjum. Miniony okres przypomina okaza³y 
cmentarz mariawicki oraz tablica pami¹tko-
wa w miejscu dawnego progimnazjum. Obec-
nie w Ceg³owie mieści siê jedna z 3 diecezji 
starokatolickich w Polsce. 

Zwiedzaj¹cych zabytkow¹ gotyck¹ farê mo¿e 
zainteresowaæ stoj¹cy nieopodal świ¹tyni bu-
dynek. Jest to dawne katolickie schronisko dla 
osieroconych ch³opców, powsta³e z inicjatywy 
ks. Feliksa Katuszewskiego. Ten spo³ecznik 
w sutannie dobrze zas³u¿y³ siê lokalnej spo-
³eczności, zarz¹dza³ sierociñcem Czerwonego 
Krzy¿a i za³o¿onym przez siebie m³ynem spó³-
dzielczym oraz sklepem spo¿ywczym. Na wy-
budowanym w 1. po³. XX w. w stylu „narodo-
wym” sierociñcu umieszczono p³askorzeźbê 
pelikana, który jest chrześcijañskim symbo-
lem mi³osierdzia – caritas. W 1937 r. w obiek-

104 Obelisk upamiętniający 10 rocznicę odzyskania niepodległości
105 Murowany młyn w Cegłowie

104 105
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cie siedzibê mia³o kino, w czasie wojny broñ 
przechowywali tu ¿o³nierze AK, a po wyzwole-
niu mieści³ siê dom dziecka Caritas. 

W Ceg³owie warto zwróciæ jeszcze uwa-
gê na kapliczkê Matki Boskiej i Jezusa 
z 1935 r. oraz upamiêtniaj¹cy 10 rocznicê 
odzyskania niepodleg³ości obelisk. Obelisk 
z kul¹ ziemsk¹ i or³em w koronie ods³oniêto 
dopiero w 1935 r., interesuj¹ce, ¿e ani hitle-
rowcy, ani w³adze komunistyczne nie pozba-
wi³y or³a korony. 

Po obejrzeniu ciekawostek Ceg³owa warto 
wybraæ siê na piesz¹ czy rowerow¹ wycieczkê 
po okolicy, dok¹d zaprowadz¹ nas wytyczone 
przez miñskie nadleśnictwo, dobrze ozna-
kowane ście¿ki. Przy trasie poza informacj¹ 
o faunie i fl orze znajdziemy ³aweczki i kosze 
na śmieci. W czasie tej wyprawy warto pamiê-
taæ, ¿e gmina Ceg³ów jest wyj¹tkiem w po-
wiecie, a mo¿e i na Mazowszu, a to z powodu 
liczby kó³ gospodyñ wiejskich pielêgnuj¹cych 
dawne tradycje kulinarne i rêkodzielnicze. 
Szkoda, ¿e w tej du¿ej wsi nie ma lokalu ga-
stronomicznego, w którym sprzedawano by 
te regionalne potrawy, np. sójkê czy chleb 
ze smalcem. 

106 Nietypowa postać ukrzyżowanego Chrystusa 
na cegłowskim cmentarzu rzymskokatolickim

106
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Wieś o rodowodzie siêgaj¹cym co
najmniej XVI w., kiedy nale¿a³a do

dóbr królewskich. P³ynie tu rzeczka D³uga. 
W 1906 r. we wsi by³ dosyæ du¿y i dobrze 
zorganizowany folwark dworski Tomasza 
Stewensona. W 1920 r. Stewenson zosta³ 
skarbnikiem Powiatowego Komitetu Obro-
ny Pañstwa, utworzonego w okresie wojny 
polsko-bolszewickiej. Cyganka dwukrotnie 
sta³a siê miejscem walk. Pierwszy raz w cza-
sie powstania listopadowego, kiedy batalion 
os³aniaj¹cy gen. Jana Skrzyneckiego natkn¹³ 
siê na bataliony wojsk carskich. Pomimo 
okr¹¿enia i liczebnej przewagi Rosjan do-
wodz¹cy Polakami p³k Wolski trzykrotnie 

prze³amywa³ szeregi wroga. Batalion walkê 
okupi³ strat¹ ponad 200 ¿o³nierzy, ale zdo³a³ 
przebiæ siê i wycofaæ w kierunku zachodnim. 
Zbiorowa mogi³a poleg³ych znajduje siê przy 
ul. Wojska Polskiego. W miejscu symbolicznej 
mogi³y ustawione s¹ krzy¿e – jeden upamiêt-
nia poleg³ych, inny od zawsze sta³ na rozdro-
¿u, kolejny przeniesiono tu z miejsca, gdzie 
wybudowano liniê kolejow¹. O drugiej bitwie 
przypomina g³az umieszczony przed szko³¹ 
podstawow¹ w 2000 r. z informacj¹ na tablicy 
o ¿o³nierzach Wo³yñskiej Brygady Kawalerii, 
którzy we wrześniu 1939 r. polegli, walcz¹c 
o Cygankê, Dêbe Wielkie, Kobierno, Chosz-
czówkê i Rysie.

Cyganka (gmina Dębe Wielkie) 

107 Przydrożna kapliczka

108 Głaz przed szkołą

109 Trzy krzyże i głaz pamiątkowy w miejscu mogiły powstańczej z 1831 r.

107

108

109
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Miejscowośæ le¿¹ca na lewym brzegu Świ-
dra, na po³udniowym krañcu powiatu. 

Mylnie podaje siê, ¿e wieś poddano lustracji 
w 1565 r., w tym roku istnia³a wieś królew-
ska Dêbe, obecne Dêbe Wielkie. Do koñca 
XVI w. osada nale¿a³a do biskupów poznañ-
skich, potem do XVIII w. by³y to dobra Dêb-
skich. W koñcu I RP wieś sta³a siê w³asności¹ 
D¹browskich, którzy za³o¿yli tu obszerny 
park angielski. Prawdopodobnie pa³ac wybu-
dowano w po³owie XIX w. dla jednej z ga³êzi 
rodu Suffczyñskich. W 1886 r. folwark przej¹³ 
hr. Antoni Karol Stulgiñski, a w 1918 r. jego 
syn Henryk Ignacy. Henryk podczas wojny 
w 1920 r. wykaza³ siê obywatelsk¹ postaw¹, 
przygotowa³ w pa³acu miejsca dla rannych 
polskich ¿o³nierzy, ale nie by³ dobrym gospo-

darzem, gdy¿ zad³u¿y³ maj¹tek, który o ma³y 
w³os sprzedano by na licytacji. Obecnie neore-
nesansowy, eklektyczny* piêtrowy pa³ac oto-
czony jest rozleg³ym, nieco przerzedzonym 
parkiem krajobrazowym. Pa³ac uwa¿a siê 
za budowlê przestylizowan¹, zdobi¹ j¹ liczne 
pilastry*, gzymsy, boniowania*. Przy pa³acu 
postawiono budynki gospodarcze, tj. kuźniê, 
wozowniê, stajniê. Budynki oraz otaczaj¹cy 
dawn¹ posiad³ośæ ceglany mur zachowa³y siê 
do dzisiaj. Zespó³ pa³acowy od 1979 r. jest pod 
ochron¹ konserwatora. W latach 1952–1991 
w pa³acu mieści³ siê Dom Starców, obecnie 
jest w rêkach prywatnych. Ze wzglêdu na po-
³o¿enie Dêbe Ma³e mo¿na w³¹czyæ w trasê 
wycieczki krajoznawczej wzd³u¿ doliny 
Świdra. 

Dębe Małe (gmina Latowicz)
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110 Pałac w Dębem Małym

111 Odrestaurowana fi gura 
z 1886 r.

112 Park krajobrazowy

113 Budynki folwarczne
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Przez Dêbe Wielkie przebiegaj¹ miêdzyna-
rodowe szlaki komunikacyjne – kolejowy 

i drogowy (droga krajowa nr 2). Odleg³ośæ z Dê-
bego do Miñska wynosi 8 km, a do Warszawy 
30 km. Le¿¹ca nad rzeczk¹ Choszczówk¹ 
miejscowośæ ma charakterystyczn¹ dla ma-
zowieckiego nazewnictwa nazwê nawi¹zu-
j¹c¹ do porêby dêbowej lub lasów dêbowych 
Dêbe – dêbowy. Wiekowe dêby szypu³kowe, 
rosn¹ce dziś w okolicach wsi Ostrów-Kania, 
Olesin, Ruda, s¹ zapewne pozosta³ości¹ Pusz-
czy Dêbskiej. Poza korzystnym po³o¿eniem 
komunikacyjnym Dêbe jest wsi¹ o historii 
siêgaj¹cej czasów p.n.e. Jednak szybki rozwój 
osady nast¹pi³ wraz ze średniowieczn¹ ak-
cj¹ kolonizacyjn¹. Istniej¹ca wysoka kultura 

rolna wp³ywa³a na zasobnośæ okolicznych 
wiosek. Wieś nale¿a³a do dóbr królewskich. 
W 1565 r. w dzier¿awionej przez kasztelana 
czerskiego Zygmunta Wolskiego wsi znajdo-
wa³y siê 3 m³yny, 3 karczmy oraz 50 domów. 
Na pocz¹tku XIX w. obok licz¹cej 27 domów 
wsi wymienia siê folwark. W 1906 r. w³aści-
cielem folwarku by³ Józef Tabiszewski, jego 
potomkowie W³adys³aw i Kazimierz walczyli 
w wojnie 1920 r. Wydarzeniem najbardziej 
rozs³awiaj¹cym Dêbe Wielkie – pisa³a o nim 
Maria Konopnicka – sta³a siê bitwa powsta-
nia listopadowego. 31 marca 1831 r. dosz³o 
do brawurowej szar¿y kawalerii gen. Kazimie-
rza Skar¿yñskiego, po której dowódca wojsk 
polskich gen. Jan Skrzynecki rozbi³ po³¹czone 

Dębe Wielkie (siedziba gminy)

114 Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła

115 Wnętrze kościoła pw. św. Piotra i Pawła

114 115
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116 Jeden z witraży w kościele pw. św. Piotra i św. Pawła

117 Tablica upamiętniająca udaremnienie wysadzenia kościoła

118 Figura Matki Bożej

119 Grób rodziny Tabiszewskich, ostatnich właścicieli majątku Dębe 
Wielkie

120 Nagrobek Alisi Żylli

121 Drewniana zabudowa w Dębem

122 Krzyż poświęcony powstańcom listopadowym przy 
ul. Czwartaków
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korpusy wojsk rosyjskich genera³ów Gejsma-
ra i Rozena. O walkach przypominaj¹: meta-
lowe krzy¿e postawione w miejscu zbiorowej 
mogi³y przy ul. Pustelnickiej, pami¹tkowa 
tablica z 1931 r. na murze kościo³a, pomnik 
zwyciêskiej szar¿y karabinierów na placu 
przed kościo³em, g³az upamiêtniaj¹cy 150 
rocznicê bitwy w parku przed szko³¹ podsta-
wow¹ oraz krzy¿ metalowy przy ul. Czwarta-
ków. W 1931 r. uhonorowane tablic¹ obcho-
dy sta³y siê donios³¹ uroczystości¹, w której 
bra³y udzia³ w³adze powiatu, uczniowie wie-
lu szkó³, mieszkañcy oraz 7 Pu³k U³anów 
z Miñska, który na tê okolicznośæ przygo-
towa³ pokaz szar¿y kawaleryjskiej nawi¹zu-
j¹cej do wydarzeñ bitewnych. Do kolejnych 
walk dosz³o w Dêbem w 1920 r. i w 1939 r. 
17 sierpnia 1920 r., w koñcowym etapie 
„Cudu nad Wis³¹”, 15 Dywizja Wielkopolska 
wypar³a Armiê Czerwon¹ w stronê Miñska. 
We wrześniu 1939 r. w Dêbem i okolicy wal-
czy³a z Niemcami Wo³yñska Brygada Kawa-
lerii. Ślady walk widoczne s¹ na cmentarzu 
parafi alnym, po wojnie polsko-bolszewickiej 
pozosta³y groby Rosjan, a z wojny obronnej 
zbiorowa mogi³a ¿o³nierzy Wo³yñskiej Bryga-

dy Kawalerii. Wrzesieñ 1939 r. upamiêtniaj¹ 
równie¿ tablice pami¹tkowe w kościele para-
fi alnym w Dêbem, g³azy przy szkole podsta-
wowej w Cygance oraz przy drodze krajowej 
nr 2 w Choszczówce Stojeckiej. W kruchcie 
kościo³a umieszczono tablicê pamiêci pole-
g³ych w II wojnie światowej. 

Wśród zabytków Dêbego Wielkiego wymie-
nia siê kośció³ parafi alny pw. Świêtych Piotra 
i Paw³a i park dworski. Neogotycki, murowa-
ny kośció³ wybudowano w 1906 r. wg projektu 
znanego nie tylko w powiecie nowomiñskim 
architekta Józefa Piusa Dziekoñskiego. Licz¹-
cy ok. 1 ha park jest pozosta³ości¹ parku krajo-
brazowego z zachowan¹ alej¹ jesionow¹. 

Korzystne usytuowanie miejscowości wp³y-
wa na jej rozwój, przy trasie kolejowej powsta³ 
drugi przystanek Dêbe Wielkie-Nowe. Do-
godny dojazd i okoliczne tereny powoduj¹, 
¿e gmina Dêbe jest atrakcyjna zarówno dla 
inwestorów, jak i turystów. Niedaleko st¹d 
do zwartego kompleksu leśnego, przez który 
przep³ywa rzeka Mienia, czy do terenów re-
kreacyjnych le¿¹cych w miejscowościach K¹ty 
Goździejewskie, Bykowizna, Ruda, Celinów, 
Choszczak. 

123 Pomnik zwycięskiej szarży karabinierów w powstaniu 
listopadowym

124 Trzy metalowe krzyże postawione w miejscu zbiorowej 
mogiły powstańców listopadowych przy ul. Pustelnickiej
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125 Fragment parku krajobrazowego

126 Głaz upamiętniający 150 rocznicę bitwy pod Dębem Wielkim
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Jest to le¿¹ca na uboczu wieś o historii 
siêgaj¹cej XV w., dobra jej nale¿a³y wów-

czas do Kapitu³y Warszawskiej. Pomimo 
¿e ju¿ w 1455 r. istnia³a parafi a, której podlega-
³y okoliczne w³ości, miejscowośæ nie uzyska³a 
wiêkszego znaczenia. Jej dum¹ by³ XVII-wiecz-
ny modrzewiowy, orientowany, drewniany 
kośció³ pw. św. Anny, niestety w 2000 r. sp³o-
n¹³ w po¿arze. Towarzysz¹ce mu budynki 
s¹ obecnie najstarszymi obiektami gminy 
Halinów. Zespó³ sakralny tworz¹: drewniana 
dzwonnica z XV w. oraz murowana plebania. 
Budynek kościo³a jest nowy, wybudowano 
go w 2003 r. Za świ¹tyni¹ znajduje siê g³az po-
świêcony 550-leciu miejscowej parafi i. 

W D³ugiej Kościelnej poza parafi ¹ rzymsko-
katolick¹ jest parafi a mariawicka. Reprezentuje 

ona od³am mariawityzmu, który w 1935 r. pozo-
sta³ przy Janie M. Kowalskim. Reformy Kowal-
skiego wprowadzi³y m.in. komuniê św. w dwóch 
postaciach, ma³¿eñstwa ksiê¿y i kap³añstwo ko-
biet. Traktowany jak sekta i nazywany „kowal-
szczakami” Kośció³ Katolicki Mariawitów liczy 
w Polsce ok. 3000 wyznawców. D³uga Kościelna 
jest jedn¹ z 23 parafi i tego wyznania, miejsco-
wy kośció³ i kośció³ w Felicjanowie s¹ jedyny-
mi świ¹tyniami, jakimi dysponuje ten od³am 
mariawitów w Polsce. Neogotycki kośció³ ma-
riawicki w D³ugiej wybudowano w 1907 r. Świ¹-
tynia wraz z cmentarzem stanowi przedmiot 
zainteresowania konserwatora zabytków. Poza 
miejscami kultu we wsi przy ul. Powstania 
Styczniowego znajduje siê pomnik poświêcony 
poleg³ym powstañcom styczniowym. 

Długa Kościelna (gmina Halinów)
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127 Kościół pw. św. Anny 
w Długiej Kościelnej

128 Neogotycki kościół maria-
wicki w Długiej Kościelnej

129 Murowana plebania

130 Jeden z grobów na cmenta-
rzu mariawickim

131 Pamiątkowy dzwon przed 
kościołem

132 Kapliczka przy cmentarzu 
parafi alnym
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Le¿¹cy na prawym brzegu Świdra D³u¿ew, 
wcześniej D³u¿ewo, to niedu¿a wieś o kil-

kuwiekowym rodowodzie. Ju¿ w XVI w. by³a 
w niej siedziba ziemiañska. Mieszkañcy wsi, 
podobnie jak ich przodkowie, zajmuj¹ siê upra-
w¹ roli. Prawdopodobnie nazwa osady, folwar-
ku oraz szlacheckiego nazwiska D³u¿ewski 
pochodzi od rdzenia przymiotnikowego – d³ug. 
W 1827 r. we wsi w 11 domach mieszka³o 81 
mieszkañców, a w 1882 r. w 13 domach 100. 
Ju¿ od XVII w. miejscowośæ wraz z Wólk¹ D³u-
¿ewsk¹ i Majdanem pozostawa³a w rêkach 
rodu D³u¿ewskich, ziemian dobrze dbaj¹cych 
o swoje w³ości. Nie czekaj¹c na ukaz carski, 
w³aściciele maj¹tku uw³aszczyli ch³opów oraz 
opracowali plany scalenia wsi. Synowie Erazma 
D³u¿ewskiego, Jan Nepomucen i Ludwik przy-
gotowywali plany powstania na ziemi miñskiej. 
Jan Nepomucen by³ absolwentem szko³y woj-
skowej w Saint Cyr we Francji, swój patriotyzm 
przyp³aci³ ¿yciem, walczy³ w powstaniu stycz-

niowym, ranny zmar³ w Krakowie. Syn Ludwi-
ka – Stanis³aw D³u¿ewski – produkowanymi 
wyrobami mleczarskimi podbija³ rynek war-
szawski na prze³omie XIX i XX w. Aby zinten-
syfi kowaæ produkcjê 718-morgowego folwarku, 
stosowa³ siedmiopolowy p³odozmian. Najbar-
dziej znany sklep Mleczarni Nadświdrzañskiej 
„Nadświdrzanki” znajdowa³ siê na rogu Nowego 
Światu i Alei Jerozolimskich, zosta³ pierwowzo-
rem późniejszych barów mlecznych. Produkty 
dostarczali udzia³owcy spó³ki z ca³ego powiatu. 
D³u¿ewski by³ nie tylko dobrym gospodarzem, 
ale i spo³ecznikiem, patriot¹, w 1920 r. w³¹czy³ 
siê w dzia³alnośæ Komitetu Obrony Pañstwa 
oraz udostêpni³ dwór dla rannych ¿o³nierzy, 
wspomaga³ tak¿e fi nansowo budowê Studium 
Nauczycielskiego w Siennicy. 

Dwór w D³u¿ewie powsta³ w latach 1901–
–1903 wed³ug projektu Jana Heuricha, syna, 
w 1904 r. projekt uzyska³ nagrodê na wysta-
wie „Dwór Polski” w Warszawie. Pierwotnie 

Dłużew (gmina Siennica)

133 Jedna z rzeźb w parku krajobrazowym

134 Głaz upamiętniający Stanisława Dłużewskiego

135 Przydrożna kapliczka w Dłużewie

133 134 135

Tradycja Mazowsza74

powiat minsk.indd   74powiat minsk.indd   74 2013-04-04   08:58:172013-04-04   08:58:17



mia³ byæ drewniany, w stylu zakopiañskim, 
jego plany narysowa³ sam Stanis³aw Wit-
kiewicz. Zamierzenia pokrzy¿owa³ po¿ar, 
który zniszczy³ folwark i zmieni³ plany D³u-
¿ewskiego oraz jego narzeczonej Anny Wer-
ner. Ostatecznie powsta³ murowany obiekt 
klasycystyczny*, z mansardowym*, krytym 
dachówk¹ dachem, do którego prowadzi wej-
ście z os³oniêtym, wspartym na 4 kolumnach 
portykiem*. Zdaniem niektórych dwór zapo-
cz¹tkowa³ styl polski w architekturze siedzib 
ziemiañskich w zaborze rosyjskim. Jego „pol-
skośæ” w 1934 r. wykorzystano w fi lmie „Ślu-
by u³añskie” Mieczys³awa Krawicza. Córka 
Stanis³awa – Zofi a Kañska, ¿ona rotmistrza 

7 PUL podczas II wojny światowej organizo-
wa³a akcje pomocy dla wziêtych do niewoli 
Polaków. Po wojnie we dworze mieści³a siê 
szko³a podstawowa, a od 1978 r. ma tu swo-
j¹ plenerow¹ siedzibê Akademia Sztuk Piêk-
nych z Warszawy. Od 1986 r. rozpościeraj¹cy 
siê w pobli¿u mostu nad Świdrem park kra-
jobrazowy wraz ze stoj¹cym pośrodku dwo-
rem jako zespó³ dworski fi guruje w spisie 
zabytków powiatu miñskiego. Od zespo³u 
dworskiego, w którego zadbanym parku 1/3 
drzew pochodzi z XIX w., warto rozpocz¹æ 
turystyczn¹ wyprawê, pobliski most drogowy 
na Świdrze jest granic¹ rezerwatu krajobrazo-
wego doliny rzeki. 

136 Klasycystyczny dwór w Dłużewie

137 Park krajobrazowy

137

136
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Dobre to wieś gminna le¿¹ca w odleg³ości 
20 km od Miñska Mazowieckiego i 50 km 

od Warszawy. Znajduje siê ona przy trasie wo-
jewódzkiej nr 637 Warszawa–Dobre–Wêgrów. 
Miejscowośæ ma bogat¹ przesz³ośæ historycz-
n¹. Najwcześniejsze ślady to obozowiska ³ow-
ców prze³omu paleolitu i mezolitu, osady rol-
ników z po³owy III tys. p.n.e oraz osadnictwo 
wczesnośredniowieczne z X–XI w. Dobre jako 
miasto prywatne powsta³o podczas drugiej fali 
kolonizacji Mazowsza. W tym miejscu wcześ-
niej istnia³a ju¿ osada, w której w 1510 r. funk-
cjonowa³a parafi a. W 1530 r. podstoli zakro-
czymski Jan Dobrzyniecki otrzyma³ od króla 
Zygmunta Starego przywilej lokacji miasta 
na prawie che³miñskim. Ród Dobrzynieckich 
herbu Cio³ek wywodzi³ siê z nadświdrzañskie-
go Dobrzyñca. Atutem nowo powsta³ego mia-
sta by³o usytuowanie przy szlaku handlowym 
wiod¹cym z Warszawy na Litwê. Dobre wcho-
dzi³o w sk³ad dóbr rodowych Dobrzynieckich 
– Ossówna, do którego nale¿a³y równie¿ wsie: 
Makówiec, Nowa Wieś, Czarnog³ów, Wola 

Czarnog³owska, Rudzienko, Rakówiec i Pol-
ków. Oko³o XVI w. pojawi³ siê podzia³ na Do-
bre Stare, nale¿¹ce do Dobrzynieckich, i Dobre 
Nowe, którego w³aścicielami zostali Ossowiñ-
scy (ga³¹ź rodu Dobrzynieckich). Z rejestru 
poborowego wynika³o, ¿e miasto by³o sporym 
ośrodkiem rzemieślniczo-kupieckim, w któ-
rym dzia³a³o 40 rzemieślników i 6 kupców. 
Od koñca XVI w. liczba rzemieślników za-
czê³a siê zmniejszaæ. W 1563 r. Dobre liczy³o 
125 mieszkañców, w tym 19 rzemieślników 
i 2 kupców. Kolejnymi w³aścicielami Dobrego 
zostali Le¿ewscy, Massalscy, Szyd³owscy oraz 
Jaźwiñscy. W 1824 r. mieszka³o tu 137 osób, 
a w 1845 r. – 384. Kampania napoleoñska oraz 
rozegrana pod Dobrem bitwa powstania listo-
padowego przynios³y spore zniszczenia, zmala-
³y dochody i znaczenie gospodarcze. W 1852 r.
Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 
pozbawi³a Dobre praw miejskich. Po okresie 
regresu nale¿¹ca do gminy Rudzienko wieś 
powoli zaczê³a siê rozwijaæ. W 1925 r. liczy³a 
1079 mieszkañców. W miêdzywojniu 1/3 lud-

Dobre (siedziba gminy)

138 Neogotycki kościół pw. św. Mikołaja

139 Wnętrze kościoła

140 Figura Matki Bożej z 1919 r., upamiętniającej ks. Edmunda Smoleńskiego

138 140139
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ności Dobrego stanowili ¯ydzi. Okres II woj-
ny światowej przyniós³ eksterminacjê ludno-
ści ¿ydowskiej, a tak¿e zmobilizowa³ do walki. 
Obecnie Dobre jest rozleg³¹, du¿¹ wsi¹, której 
centrum stanowi rynek – pozosta³ośæ po uk³a-
dzie przestrzennym osady z okresu lokacji. 
Czasami na rynku mo¿na spotkaæ stolarza 
sprzedaj¹cego drewniane wytwory naśladu-
j¹ce to, co coraz rzadziej spotkamy na wsi, tj. 
wiatraki czy studnie z ¿urawiem. 

Pierwsz¹ drewnian¹ świ¹tyniê wzniesiono 
w Dobrem w 1530 r. Obecnie we wschodniej 
pierzei rynku stoi zabytkowy neogotycki koś-
ció³ pw. św. Miko³aja. W 1987 r. obiekt wpi-
sano do rejestru zabytków, jest on murowany, 
powsta³ w 1878 r. wed³ug projektu Boles³awa 
Podczaszyñskiego. Do kościo³a prowadzi ma-
j¹ca wartośæ zabytkow¹ brama-dzwonnica 
z 3 dzwonami, za któr¹ rosn¹ wiekowe drze-
wa oraz stoi fi gura Matki Boskiej na cokole 
z 1912 r. Na zadbanym za³o¿onym pośrod-
ku rynku skwerze ustawiono popiersie Józe-
fa Pi³sudskiego. Nawi¹zuje ono do pomnika 

stoj¹cego przed wojn¹ przed szko³¹ podsta-
wow¹ wykonanego wed³ug projektu Kon-
stantego Laszczki. Po wojnie w obawie przed 
now¹ w³adz¹ rzeźbê ukryto i niestety do dziś 
nie odnaleziono. W czêści zachodniej rynku, 
na skrzy¿owaniu ul. Kiliñskiego z ul. Koś-
ciuszki stoi pomnik poświêcony walcz¹cym 
o niepodleg³ośæ w latach 1914–1920 oraz ¿o³-
nierzom AK ośrodka V obwodu „Mewa–Jam-
nik–Kamieñ”. 

Pamiêci walcz¹cych o niepodleg³ośæ poświê-
cono tak¿e kamienn¹ p³ytê przed Urzêdem 
Gminy (¿o³nierzom BCh i AK), metalowe tab-
lice „Grobu Nieznanego ¯o³nierza” na cmen-
tarzu oraz stoj¹cy u wylotu drogi na Warszawê 
metalowy krzy¿ z coko³em z polnych kamieni 
z 1928 r. Na znajduj¹cym siê niedaleko koś-
cio³a cmentarzu parafi alnym zachowa³y siê 
klasycystyczne, secesyjne oraz eklektyczne 
nagrobki okolicznych ziemian Jaźwiñskich, 
Grzegorzewskich, Czarnowskich, niektóre 
pochodz¹ z XIX w. Przy ul. Kiliñskiego przed 
szko³¹ podstawow¹ na cokole stoi pomnik 

141 Drzewo pomnik przyrody

142 Odrestaurowane, zabytkowe nagrobki na cmentarzu rzymsko-katolickim

143 Pomnik poświęcony walczącym o niepodległość w latach 1914–1920 oraz żołnierzom AK ośrodka V obwodu 
„Mewa–Jamnik–Kamień”

141 142 143
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patrona Konstantego Laszczki, a przed budyn-
kiem OSP fi gura św. Floriana. Wartośæ zabyt-
kow¹ ma przedwojenny murowany budynek 
7-klasowej szko³y powszechnej. We wsi znaj-
duje siê ponad 20 starych, wybudowanych we-
d³ug lokalnej tradycji architektonicznej drew-
nianych domów. 

W Dobrem przy ul. Kiliñskiego 1 (budynek 
OSP) mieści siê muzeum artysty rzeźbiarza 
Konstantego Laszczki, który urodzi³ siê w nie-
dalekim Makówcu. Do wielu ze swoich rzeźb 
artysta czerpa³ inspiracjê z baśni i legend ziemi 
dobrzañskiej, w wielu przedstawia³ sceny folk-

lorystyczne. Pod koniec ¿ycia artysta przekaza³ 
w rodzinne strony czêśæ rzeźb, w ten sposób 
Dobre ma zbiory liczebności¹ dorównuj¹ce 
muzeom w Bydgoszczy, Warszawie i P³ocku. 

Rozpościeraj¹ca siê pośród pól uprawnych 
i ³¹k miejscowośæ jest stolic¹ gminy, w której 
rozwija siê turystyka wiejska, krajoznawcza 
i agroturystyka. £atwośæ dojazdu z aglome-
racji warszawskiej, brak przemys³u oraz ma-
lownicze doliny rzek Rz¹dza, Borucza, Pniew-
niczanka i Osownica przyci¹gnê³y ju¿ wielu 
wypoczywaj¹cych, w gminie jest ok. 3 tys. do-
mów letniskowych. 

144

145

146 147

144 Kwietnik przed Urzędem Gminy

145 Popiersie Józefa Piłsudskiego na rynku

146 Rzeźba Konstantego Laszczki – muzeum artysty

147 Popiersie Konstantego Laszczki przed budynkiem szkoły

148 Kamienna płyta przed Urzędem Gminy, upamiętniająca żołnierzy 
BCh i AK

148
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To w³aśnie w okolicy tej wsi spotkamy naj-
wy¿szy, licz¹cy 223 m. n.p.m., punkt Wy-

soczyzny Ka³uszyñskiej. Jest on te¿ najwy¿ej 
po³o¿onym miejscem na Mazowszu, to o 100 m 
wy¿ej ni¿ po³o¿enie stolicy. Miejsce jest ozna-
czone cementowym s³upem (w gêstym lesie). 

Ciekawostk¹ s¹ pobliskie ruiny wznoszonej 
przez Niemców w latach 1942–1943 budow-
li niewiadomego pochodzenia. Jak twierdz¹ 
mieszkañcy pamiêtaj¹cy te czasy, budowano 
tu prawdopodobnie miejsce zag³ady. Obiekt, 

otoczony p³otem z drutu kolczastego, strzeg³a 
bateria przeciwlotnicza i obs³uga radiostacji. 
Zabudowania próbowano zbombardowaæ, lecz 
chybiono celu. 

We wsi zachowa³a siê brukowana droga, 
liczne g³azy narzutowe, kilka starych drewnia-
nych domów.

W s¹siednim Turku, z którego doje¿d¿amy 
do Garczyna, zachowa³a siê ciekawa mariawi-
cka kaplica. W środku bardzo piêkny, zabytko-
wy piec kafl owy.

Garczyn Duży (gmina Kałuszyn) 

149

150

151 152

149 Najwyższy, liczący 223 m. n.p.m., punkt Wysoczyzny Kałuszyńskiej

150 Pozostałości po niemieckich obiektach

151 Kaplica mariawicka

152 Zabytkowy piec w kaplicy mariawickiej
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Gliniak to niewielka wieś le¿¹ca ok. 
1 km na po³udnie od Miñska i odsuniê-

ta na zachód od drogi wojewódzkiej nr 802. 
Nazwa wsi wywodzi siê zapewne od znajdu-
j¹cej siê tu kiedyś glinianki – do³u z gliniast¹ 
wod¹. W okresie miêdzywojennym otoczona 
sosnowymi lasami i po³o¿ona blisko rzeki 
Mieni wieś by³a chêtnie odwiedzana przez 
letników. We wsi znajduje siê pomnik zamor-
dowanej przez hitlerowców rodziny Nalazków 
– cz³onków PPR i GL, których historia do dziś 
budzi kontrowersje, stawiane jest pytanie – bo-

haterowie czy bandyci. We wsi zachowa³o siê 
kilkanaście drewnianych domów, czêśæ ma 
charakterystyczne dla wypoczynku werandy. 
Przy drodze napotkamy kapliczki, wśród nich 
najstarsz¹ z 1900 r. ko³o rzeki Mieni, oraz 
2 krzy¿e metalowe. Przy drodze do wsi, prze-
d³u¿eniu ul. Stankowizna, na wydmie nad 
rzek¹ Srebrn¹ rośnie najstarsza w Polsce sosna 
zwyczajna, licz¹ca ok. 350 lat. Legenda mówi, 
¿e korzenie drzewa da³y schronienie polskie-
mu powstañcowi, który ukrywa³ siê tu przed 
Rosjanami.

Gliniak (gmina Mińsk Mazowiecki)

153 Pomnik zamordowanej przez hitlerowców 
rodziny Nalazków

154 Drewniana kapliczka

155 350-letnia, najstarsza sosna w Polsce 

156 Drewniany dom w Gliniaku

153 154 155

156
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Rozci¹gaj¹ca siê nad Witówk¹ i stawami 
hodowlanymi wieś stanowi dobre miej-

sce, by po obejrzeniu zespo³u dworskiego 
udaæ siê do rezerwatu „Prze³om Witówki”, 
okolicznych lasów czy pobliskiego Grodziska. 
Miejscowośæ historycznie zaistnia³a w XVI w. 
W koñcu XIX w. we wsi i folwarku Go³êbiów-
ka w 18 domach mieszka³o ok. 200 osób. Wieś 
nale¿a³a m.in. do Rudziñskich, Zembrzu-
skich, a od 1928 r. do Jerzego Zdziechowskie-
go, ekonomisty, ministra skarbu II RP, pos³a, 
dzia³acza SN i OWP. Jego córka, ks. Maria Sa-
pie¿yna, by³a kurierem podczas wojny, wiêzio-
na we W³oszech i Berlinie, nazywana polsk¹ 
Mat¹ Hari. Znajduj¹cy siê we wsi zabytkowy 
zespó³ dworski jest reklamowany jako najle-
piej zachowany tego typu obiekt w powiecie 

miñskim. Zespó³ tworzy klasyczny parterowy 
dworek, murowane zabudowania folwarczne 
oraz pozosta³ości parku. Budynek z lat 1925–
–1927 r. nale¿y do grupy mazowieckich dwo-
rów wzniesionych w stylu polskim w jego bar-
dziej barokowej i dworskiej odmianie ni¿ wil-
lowe i klasycystyczne dworki. Ma on wysoki 
³amany dach, trójarkadowy* portyk frontalny, 
wsparty na portyku balkon, wieloboczny ry-
zalit z loggi¹. Usytuowanie dworku na wznie-
sieniu w pobli¿u stawów, pośród parku z ale-
j¹ dojazdow¹ jest jego dodatkowym atutem. 
Zabudowania folwarczne to: spichlerz, obora, 
stajnia i stodo³a, najstarsze pochodz¹ z 1. po³. 
XIX w. Dworek i stawy s¹ w³asności¹ prywat-
n¹. Poza tym we wsi spotkamy stare drewnia-
ne domostwa. 

Gołębiówka (gmina Kałuszyn)

157 Wjazd do zabytkowego zespołu dworskiego – po lewej jeden z budynków folwarku

158 Dwór w Gołębiówce

159 Widok na park krajobrazowy

160 Z Gołębiówki warto pójść na wycieczkę do rezerwatu „Przełom Witówki”

157 158

159 160
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Jad¹c drog¹ z Mrozów w kierunku wschod-
nim dojedziemy do wsi Grodzisk, mo¿emy 

te¿ dojechaæ poci¹giem relacji Warszawa–Siedl-
ce: wysi¹śæ na stacji kolejowej Grodziszcze 
Mazowieckie. We wschodniej czêści miejsco-
wości niedaleko stacji znajduj¹ siê pozosta³ości 
wczesnośredniowiecznego grodu. Na wynio-
s³ości pośród ³¹k zachowa³y siê wa³y, nazywane 
przez miejscow¹ ludnośæ „szwedzk¹ redut¹” 
lub „okopami”, które s¹ zdewastowane przez 
wywo¿enie piasku i ¿wiru. Wydobyty na stano-
wiskach archeologicznych materia³ ceramiczny 
pozwala na datowanie obiektu na XI w. Gród, 
w którym by³y naziemne domostwa z paleni-
skami, stanowi³ centrum kilkunastokilome-
trowego obszaru. Mo¿liwe, ¿e za³o¿yli go na-
p³ywaj¹cy z Mazowsza czerskiego czy p³ockiego 
koloniści. Wzmianki o wsi Grodzisko, której 
nazwa znaczy³a pozosta³ośæ po grodzie, poja-

wi³y siê w XVI w. Z czasem zanik³a koñcówka 
– o, st¹d obecna nazwa Grodzisk. W po³o¿onej 
nad rzeczk¹ Witówk¹ wsi w 1879 r. by³o 31 do-
mostw, kuźnia i m³yn wodny. W 1918 r. we wsi 
z 2-klasow¹ szko³¹ mieszka³o ponad 500 osób. 
W miêdzywojniu wybudowano murowany 
budynek szkolny, by³a poczta, dom ludowy, 
a od 1931 r. Stra¿ Po¿arna. W czasie wojny 
we wsi zniszczono 14 domów. Jeszcze dzisiaj 
spotkamy tradycyjne drewniane domy, za-
chowa³ siê dom dró¿nika kolejowego z koñca 
XIX w. We wsi przy ul. Po³udniowej jest pomnik 
poświêcony oddzia³owi „Or³a” – Zygmunta Je-
zierskiego z NSZ – narodowcy polegli w walce 
z bezpiek¹ w 1948 r., a przy ul. Mazowieckiej 
kopiec ziemno-kamienny z krzy¿ami z dat¹ 
1914 r. Od 1973 r. wieś nale¿y do gminy Mro-
zy. Mówi siê, ¿e za Grodziskiem zaczyna 
siê Podlasie. 

Grodzisk (gmina Mrozy)

161 162

163

164

161 Pomnik poświęcony oddziałowi „Orła” – Zygmunta Jezierskiego z NSZ

162 Przydrożna kapliczka

163 Pamiątkowa tablica na budynku szkoły

164 Widok na „szwedzką redutą” – pozostałości po dawnym grodzie
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Miejscowośæ le¿y 5 km od drogi krajowej 
nr 50 i 3 km od drogi wojewódzkiej 

nr 802. Nazwa wsi jest typowym z³o¿eniem, 
mo¿e mieæ kontekst humorystyczny lub wi¹-
zaæ siê z przygotowaniem pu³apki na zwierzy-
nê „wilczego do³u”. W XVI w. u¿ywano okre-
ślenia Grzebiwilk. Wówczas po raz pierwszy 
wieś wymieniono w lustracji starostwa osie-
ckiego. W XV w. wieś nale¿a³a do sêdziego 
liwskiego i chor¹¿ego zakroczymskiego Alek-
sego z Gościañczyc, potem do koñca XVIII w. 
do potomków tego rodu. Na prze³omie XVIII 
i XIX w. w Grzebowilku wzniesiono drew-
niany dwór myśliwski, który w XIX w. zosta³ 
wymieniony wśród nadañ ks. Józefa Ponia-
towskiego. Usytuowany w środku wsi obiekt 
otacza XIX-wieczny park ze starodrzewem, 

rosn¹ w nim nawet 300-letnie dêby. Od bramy 
wjazdowej do wielokrotnie przebudowywa-
nego pa³acu wiedzie 200-metrowa aleja lipo-
wa. W koñcu XIX w., po wyciêciu lasu, dwór 
sta³ siê centrum folwarku rolnego, w którym 
dzia³a³a gorzelnia. Od 1920 r. dobra nale¿a³y 
do w³aściciela cegielni Zygmunta Paradow-
skiego. Obecnie dwór jest w rêkach prywat-
nych. Podczas remontu w latach 1987–1991 
ściany drewniane zast¹piono murowanymi. 
Zarówno dwór, jak i park od 1962 r. s¹ w reje-
strze zabytków. 

Miejscowośæ ma tradycje ceramiczne. Dziêki 
pok³adom gliny od 1901 r. do 1930 r. i po 1950 r.
funkcjonowa³a tu cegielnia, w której produ-
kowano przede wszystkim ceg³y, dachówki 
i dreny.

Grzebowilk (gmina Siennica)

165 166

167 168

165 Widoczny z daleka komin 
cegielni w Grzebowilku

166 Stawy podworskie

167 Aleja prowadząca do dworu

168 Przydrożna kapliczka

Powiat miński 83

powiat minsk.indd   83powiat minsk.indd   83 2013-04-04   08:58:392013-04-04   08:58:39



Po³o¿ony kilkanaście km na wschód od
Warszawy Halinów to jedno z najm³od-

szych miast w Polsce, jest nim od 1 stycznia 
2001 r., wcześniej od 1952 r. by³ wsi¹ gmin-
n¹. Jego historia wpleciona w dzieje parafi i 
w D³ugiej Kościelnej zaczê³a siê du¿o wcześ-
niej, bo w XVI w. Osada nazywa³a siê Skrud¹, 
a skrudliæ – bronowaæ wi¹¿e siê z ruskim pra-
s³owem skroda, czyli brona. Nazwa t³umaczy-
³a rolniczy charakter wsi, w której w 1578 r. 
by³o 14 ch³opów, karczma i m³yn. Do koñca 
XVIII w. Skruda by³a wsi¹ kościeln¹ Kapitu-
³y Warszawskiej, w XIX w. prywatn¹. XIX w. 
to okres jej rozwoju, dla którego nie bez zna-
czenia by³a modernizacja traktu brzeskiego 
oraz budowa kolei warszawsko-terespolskiej. 
Powsta³ przystanek kolejowy Halinów, którego 
nazwa wziê³a siê od imienia córki w³aściciela 

maj¹tku D³uga Kościelna – Haliny Kuszkow-
skiej, z mê¿a Lutostañskiej. Stacja Halinów 
istnia³a tylko w latach 1911–1914 r. Ca³y czas 
brakowa³o spójności w nazewnictwie miej-
scowości, pojawia³y siê zamiennie nazwy 
Kolonia D³uga Kościelna, Halinów, Skruda, 
dopiero w 1946 r. w³adze przyjê³y ostatecznie 
nazwê Halinów. Wcześniej zelektryfi kowano 
kolej, a miejscowośæ zatraci³a rolniczy cha-
rakter, sta³a siê zielonym miastem ogrodem, 
gdzie chêtnie kupowano dzia³ki z parcelowa-
nych maj¹tków czy przyje¿d¿ano na letnisko. 
W latach 30. XX w. osiedlali siê tu nauczycie-
le, kolejarze, policjanci, wojskowi, urzêdnicy 
z Warszawy. Podobnie jest i dzisiaj, dogodny 
dojazd ze stolicy, zieleñ, ni¿sze ceny dzia³ek 
przyci¹gaj¹ nowych mieszkañców. Z poprzed-
niego okresu pozosta³o sporo domów wybudo-

Halinów (siedziba miasta i gminy) 

169 170

171 172

169 W dawnym dworku w Halinowie mieści się obecnie Dom Kultury

170 Plac zabaw dla najmłodszych w parku podworskim

171 Boisko do siatkówki plażowej

172 „Łowisko Halinów”
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wanych w miêdzywojniu, jak np. s³u¿¹ca kie-
dyś letnikom „Willa Bajka”. Nie zachowa³ siê 
niestety piêtrowy, drewniany dom p. Ciecier-
skiego, w którym przed II wojn¹ światow¹ by³a 
publiczna świetlica z tañcami i teatrzykiem. 
Obecnie podobn¹ funkcjê pe³ni mieszcz¹cy 
siê w dawnym dworku Dom Kultury. Dwór 
nie nale¿a³ do najciekawszych architektonicz-
nie obiektów, powsta³ w pocz¹tkach XX w. 
jako eklektyczna murowana piêtrowa budow-
la. Mia³ i tak sporo szczêścia, ¿e siê zachowa³, 

gdy¿ w ruinê popad³y s¹siaduj¹ce z nim dwor-
ki w Brzezinach, Cisiu, Okuniewie i D³ugiej 
Kościelnej. Dwór by³ czêści¹ folwarku Skruda 
nale¿¹cego kolejno do: Stefana Rzewuskiego, 
Mizgalskiego, Samborskiego, ks. Zygmunta 
Kaczyñskiego i Stefana £ytkowskiego. 

Tereny w okolicach Halinowa i Micha³owa 
maj¹ szansê staæ siê miejscem rekreacyjno-tu-
rystycznym, ze wzglêdu na bliskośæ rzeki D³u-
giej, dzia³aj¹ce kluby jeździeckie, istniej¹ce 
miejsca noclegowe z barami i dyskotekami.

173 174 175

176 177 178

173 Dąb pomnik przyrody

174 Współczesny kościół w Halinowie

175 Współczesna drewniana kapliczka

176 Kapliczka na ul. Powstańców Styczniowych

177 W Halinowie trudno znaleźć drewnianą zabudowę

178 Nawet ogrodzenie z łamanego kamienia może być warte poświęcenia chwili uwagi

Powiat miński 85

powiat minsk.indd   85powiat minsk.indd   85 2013-04-04   08:58:452013-04-04   08:58:45



Ignaców to wieś le¿¹ca ok. 8 km na wschód 
od Miñska. Ignaców jest nazw¹ typu dzier-

¿awczego, sugerowano, ¿e pochodzi od imie-
nia dworzanina panuj¹cego ksiêcia. W 1895 r.
Siostry Mi³osierdzia za³o¿y³y we wsi dom dla 
dzieci i m³odzie¿y ¿eñskiej, w 1904 r. prze-
mianowany na Zak³ad Wychowawczy dla 
Dziewcz¹t. Ośrodek nadzorowa³o Warszaw-
skie Towarzystwo Dobroczynności. W la-
tach 1898–1902 w Ignacowie wybudowano 
kośció³ pw. św. Antoniego z Padwy. Obiekt 
projektowa³ Stanis³aw Adamczewski. Bu-

dowê świ¹tyni oraz istniej¹cy zak³ad opie-
kuñczy wspiera³ fi nansowo hr. Wiktor 
Ronikier. W 1921 r. zarejestrowano „Towa-
rzystwo Wychowawcze dla Dziewcz¹t”, które 
w 1930 r. przekszta³cono w Średni¹ Szko³ê 
Gospodarcz¹. W czasie wojny ośrodek zajê-
li ¿o³nierze, po wojnie maj¹tek sióstr upañ-
stwowiono. Od 1952 r. w obiekcie mieści³ siê 
dom dziecka „Caritas”, w 1994 r. wróci³ on 
do prawowitych w³aścicielek. Obecnie mieści 
siê w nim Specjalny Ośrodek Wychowawczy, 
a w nim szko³a i internat. 

Ignaców (gmina Mińsk Mazowiecki) 

179

180 181

179 Budynki kaplicy i ośrodka wychowawczego w Ignacowie

180 Tablica na ścianie kaplicy

181 Wnętrze kaplicy
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Nazwa wsi pochodzi od imienia jej za³o-
¿yciela kasztelana czerskiego Jakuba, 

najstarszego syna w³aściciela Miñska Janusza 
z Gościañczyc. Rycerz na w³asn¹ rêkê prowa-
dzi³ akcjê kolonizacyjn¹ puszczañskich rubie-
¿y, a przywilej ksi¹¿êcy rejestruj¹cy za³o¿one 

osady uzyska³ ju¿ po fakcie w 1476 r. Poza Ja-
kubowem do kasztelana nale¿a³y Mistów, £a-
ziska, Szczytno, Przetoka i Czajczyna £¹ka. 
Dla powstania wsi nie bez znaczenia pozo-
stawa³ biegn¹cy z Czerska do Liwu gościniec. 
W 1473 r. Jakub Miñski ufundowa³ we wsi 

Jakubów (siedziba gminy) 

182 Neogotycki kościół pw. św. Anny w Jakubowie

183 Pomnik św. Jakuba patrona Jakubowa

184 Plebania

185 Drewniane domy w Jakubowie

186 Przydrożny krzyż

182 183

185 186

184
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187 Drewniane domy w Jakubowie

188 Płot przypominający o rolniczym charakterze okolic

189 Budynek Zespołu Szkół

190 Głaz z tablicą o zamordowanym w Katyniu przez NKWD por. Teofi lu Zawadzkim przed dębem Pamięci

191 Widok Jakubowa z drogi na Wiśniew

kośció³ parafi alny, fundusze na farê otrzyma³ 
prawdopodobnie w testamencie od brata, bi-
skupa Ścibora. Uposa¿enie kościo³a stano-
wi³y grunty i dziesiêcina z £azisk. W 1540 r. 
do parafi i nale¿a³o 8 osad, a w 1616 r. – 10. 
Kośció³ nie zachowa³ siê do czasów wspó³-

czesnych, a istniej¹cy neogotycki obiekt pw. 
św. Anny pochodzi z 1903 r. i wraz z eklek-
tyczn¹ plebani¹ z 1896 r. wpisany jest do re-
jestru zabytków. Kośció³ zaprojektowa³ znany 
na ziemi miñskiej architekt Józef Pius Dzie-
koñski. Na terenie kościelnym znajduje siê 
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188

189
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191
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pomnik św. Jakuba patrona Jakubowa. Obec-
nie rozci¹gaj¹cy siê wokó³ Jakubowa krajo-
braz to niewielkie lasy (13% powierzchni), 
zadrzewienia, kêpy i szpalery, wśród których 
biegn¹ doliny rzecznych strumieni. Nie przy-
pomina on puszczy pogranicza ziem czer-
skiej, liwskiej i warszawskiej, która tu ros³a 
w momencie powstawania, u źróde³ rzeczki 
Czarnej, osady. Podobnie jest z po³o¿eniem 
Jakubowa, dawny gościniec straci³ na znacze-
niu, a nowa ruchliwa droga miêdzynarodowa 

E30 odsuniêta jest od wsi o kilka kilometrów. 
We wsi mo¿na znaleźæ drewniane domy, 
niektóre o konstrukcji zrêbowej, z ozdob-
nymi szczytami dachów i nadokiennikami, 
ale jest ich coraz mniej. 

Jakubów jest siedzib¹ gminy, w której znaj-
duje siê ośrodek zdrowia, biblioteka, poczta, 
bank spó³dzielczy, szko³a podstawowa i gim-
nazjum. Na placu przed szko³¹ stoi obelisk 
poświêcony bohaterom poleg³ym za wolnośæ 
ojczyzny w latach 1918–1922 r. 

192 193

192 Obelisk poświęcony bohaterom poległym za wolność ojczyzny w latach 1918–1922 r.

193 Staw w Jakubowie
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Dawna wieś szlachecka, która le¿a³a przy 
trakcie brzeskim, a obecnie przy ruchli-

wej trasie miêdzynarodowej Warszawa–Te-
respol. W XVIII w. Janów nale¿a³ do Chy³-
kowskich, w XIX w. by³ w posiadaniu kolejno 
7 w³aścicieli, na pocz¹tku XX w. Maria z Bu-
czyñskich Filewiczowa sprzeda³a go Lucjanowi 
i Cecylii z hr. Potockich Cegliñskim. W³aśnie 
ci ostatni w latach 1911–1914 wznieśli w miej-
scu dawnego drewnianego dworu murowany 
pa³ac. Zaprojektowany w duchu narodowym, 
choæ eklektyczny, obiekt ma klasycystyczno-
-barokow¹ strukturê. Na jego froncie w trój-
k¹tnym szczycie umieszczono herby w³aści-
cieli: „Topór” Cegliñskich i „Z³ot¹ Pilawê” Po-
tockich. Poni¿ej szczytu znajduje siê toskañski 
portyk kolumnowy z tarasem. Od strony ogro-
du umieszczono oszklon¹ werandê. Interesu-
j¹co wygl¹da neorenesansowa, umieszczona 
na tzw. polskim dachu popularnym w XIX w., 
attyka*, której wygl¹d nawi¹zuje do krakow-
skich Sukiennic. Do pa³acu prowadzi zabyt-
kowa aleja, rosn¹ przy niej lipy, klony, wi¹zy, 
jest pozosta³ości¹ po dworskim parku. W do-
brze zachowanym obiekcie mieści siê Zespó³ 
Szkó³ Agrotechnicznych. Szko³a wpisa³a siê 

na listê lokalnych imprez organizacj¹ Świêta 
Kwiatów. Zmar³y w Janowie Julian Cegliñski, 
ojciec Lucjana, by³ znanym malarzem, lito-
grafem i rysownikiem, jego grób znajduje siê 
na miñskim cmentarzu parafi alnym, spocz¹³ 
w nim wraz z synem. Cecyliê pochowano wraz 
z Potockimi, którzy uwa¿ali, ¿e ma³¿eñstwo 
by³o mezaliansem. Ma³¿onkowie Cegliñscy 
w latach 20. XX w. prowadzili parcelacjê swo-
jego 90-hektarowego maj¹tku, ale nie chcieli 
sprzedaæ dzia³ek by³ym robotnikom dwor-
skim, spór w S¹dzie Ziemskim trwa³ wiele lat. 
Po wojnie we wsi by³ PGR, czêśæ rolników do-
sta³a ziemiê z dawnego maj¹tku. Starsi miesz-
kañcy pamiêtaj¹ podzia³ rolników na by³ych 
„dworusów” i „prawdziwych” gospodarzy. 

W Janowie znajduje siê lotnisko wojskowe, 
na którym w czasie wojny stacjonowa³o Luf-
twaffe (wówczas w pa³acu mieści³o siê kasyno 
wojskowe). W s¹siaduj¹cej z lotniskiem jed-
nostce w Barcz¹cej zorganizowano salê pamiê-
ci poświêcon¹ lotnictwu oraz historii pu³ku 
lotniczego. Jak na razie nie uda³o siê uzyskaæ 
aprobaty w³adz centralnych dla utworzenia 
tu lotniska cywilnego, co pojawi³o siê w pla-
nach w³adz samorz¹dowych.

Janów (gmina Mińsk Mazowiecki) 

194 Pałac w Janowie

195 Staw w parku krajobrazowym

196 Herby właścicieli pałacu: „Topór” Ceglińskich i „Złota Pilawa” Potockich

194 195

196
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Jeruzal jest wsi¹ o historii siêgaj¹cej XV w. 
Pierwsze wzmianki o miejscowości po-

chodz¹ z 1426 r. Wcześniej by³a tu wieś, 
a od 1533 r. miasteczko o nazwie ¯eliszew. 
Lokacjê miejsk¹ na prawie magdeburskim po-
przedzi³o erygowanie we wsi parafi i, która po-
wsta³a staraniem w³aścicieli okolicznych dóbr 
Zygmunta i Serafi na Oborskich. Przez rynek 
miasteczka przechodzi³ gościniec Warsza-
wa–Siedlce oraz drogi do Kufl ewa i £ukówca. 
Na pocz¹tku XVII w. w ¯eliszewie znajdowa³a 
siê szko³a parafi alna i pe³ni¹cy funkcjê domu 
opieki szpital. Oddalenie od uczêszczanych 
tras, drobny handel i rzemios³o nie sprzyja³y 
jego dalszemu rozwojowi i w 1820 r. Jeruzal 

utraci³ prawa miejskie. Ze wzglêdu na zmie-
niaj¹ce siê podzia³y terytorialne pañstw zabor-
czych przynale¿a³ on do powiatów Wi¹zowna, 
siennickiego, stanis³awowskiego, nowomiñ-
skiego. W 1918 r. licz¹cy 2648 mieszkañców 
Jeruzal znalaz³ siê w powiecie miñskomazo-
wieckim. W 1923 r. zosta³ wsi¹ gminn¹ tego 
powiatu, wcześniej by³ siedzib¹ zlikwidowanej 
gminy £ukówiec. W 1928 r. w sk³ad gminy 
wchodzi³o 15 so³ectw. Jeruzal pozosta³ gmin¹ 
do 1954 r. Od 1973 r. Jeruzal nale¿y do gminy 
Mrozy. 

Trudno dziś ustaliæ, od kiedy i dlaczego 
zmieniono pierwotn¹ nazwê wsi ¯eliszew 
na Jeruzalem, a potem Jeruzal. Nowa nazwa 

Jeruzal (gmina Mrozy)

197 Kościół pw. św. Wojciecha i św. Mikołaja w Jeruzalu

198 Mauzoleum Floriana Cieszkowskiego – szkic Mariana Benki

199 Filii biblioteki gminnej i Centrum Kształcenia w budynku z 1920 r.

200 Widok dobrze znany miłośnikom serialu „Ranczo”

197

198

199 200
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pojawi³a siê oko³o po³owy XVIII w. Niektó-
rzy twierdz¹, ¿e nazwa powsta³a po wojnach 
XVII w., gdy do odbudowanej miejscowości lu-
dzie przybywali jak pielgrzymi do Jerozolimy, 
lub zmieniono j¹, aby wzorem innych miast 
po potopie szwedzkim sta³a siê miejscem piel-
grzymek. Wed³ug miejscowej tradycji podobno 
upamiêtnia ona pielgrzymkê pokutn¹ do Zie-
mi Świêtej osiad³ego tu starosty kleszczelskie-
go i dziedzica £ukówca Floriana Cieszkow-
skiego. Po powrocie z pielgrzymki Cieszkowski 
mia³ ziemiê przywiezion¹ ze świêtego miejsca 
wsypaæ pod fundamenty nowego kościo³a oraz 
zmieniæ nazwê miasteczka na Jeruzalem. 

Centrum dzisiejszego Jeruzala jest niewiel-
ki prostok¹tny rynek, pozosta³ośæ miejskiego 
uk³adu przestrzennego z czasów średniowie-
cza. Przy nim stoi 250-letni modrzewiowy 
kośció³ oraz pochodz¹ca z pocz¹tku XIX w. 
drewniana wolnostoj¹ca dzwonnica. Kośció³ 
to jeden z niewielu tego typu zabytkowych 
obiektów, które zachowa³y siê do dnia dzisiej-
szego na Mazowszu. W wiêźbie dwuspadowe-
go, krytego gontem dachu mo¿na odszukaæ 
gotyckie elementy formalne. W 1958 r. obiekt 
uznano za zabytkowy. Obecny wystrój kościo-
³a pochodzi z XVIII w. i s¹ to 3 barokowe o³-

tarze, ambona, chrzcielnica, prospekt organo-
wy, ornaty oraz kropielnica z prze³omu XVIII 
i XIX w. W o³tarzu g³ównym umieszczony 
jest XVIII-wieczny barokowy obraz „Ukrzy-
¿owanie”, a w zakrystii portret mê¿czyzny 
z XIX w. Jednak do najcenniejszych zabytków 
nale¿¹ XVI-wieczne elementy wyposa¿enia: 
krucyfi ks – rzeźba Chrystusa Ukrzy¿owanego, 
rzeźby Matki Bo¿ej i św. Jana oraz pochodz¹cy 
z 1680 r. kielich mszalny. Budynek kościo³a 
pw. św. Wojciecha i św. Miko³aja pomimo swej 
d³ugiej historii nie jest pierwsz¹ świ¹tyni¹ 
w tej miejscowości. W 1532 r. bracia Oborscy 
wybudowali w ¯eliszewie drewniany kośció³ 
pw. św. Anny, św. Bart³omieja Aposto³a i św. 
Stanis³awa Biskupa Mêczennika. Nie zacho-
wa³y siê opisy tej budowli, która przetrwa³a 
ponad 225 lat. Jej nienajlepszy stan spowodo-
wa³, ¿e w latach 1757–1758 w³aściciel okolicz-
nych dóbr wojewoda mazowiecki Kazimierz 
Rudziñski rozpocz¹³ budowê stoj¹cego do dziś 
kościo³a, którego wystrój prawdopodobnie 
nawi¹zuje do poprzednika. W 1798 r. przenie-
siono za miasto cmentarz grzebalny. W 1901 
r. teren kościelny ogrodzono parkanem, zaku-
piono nowe organy, zegar, ¿yrandol i świeczni-
ki. Ufundowano 3 dzwony, potem zarekwiro-

201 Dzwonnica z początku XIX w.

202 Mauzoleum Floriana Cieszkowskiego

203 Przydrożna fi gura Matki Bożej

201 202 203
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wane przez Rosjan podczas I wojny światowej, 
2 nowe kupiono w 1936 r. W czasie kolejnej 
wojny jeden z dzwonów zabrali Niemcy, dru-
gi, „W³adys³aw”, ukryty przez mieszkañców 
zachowa³ siê do naszych czasów. W XIX w. 
świ¹tyniê poddano kapitalnemu remontowi, 
a hr. August Cieszkowski wybudowa³ now¹ 
plebaniê. Kolejny kapitalny i bardzo potrzeb-
ny remont zabytkowego kościo³a rozpoczêto 
zim¹ 2005/2006 r. Obok kościo³a na daw-
nym cmentarzu przykościelnym znajduje siê 
zaprojektowane w formie bramy triumfalnej 
Mauzoleum Floriana Cieszkowskiego. Ciesz-
kowski, w³aściciel dóbr Seroczyn, Stawiska 
i £ukówiec, zmar³ nagle na udar w wieku 50 lat. 
Hrabia dobrze zas³u¿y³ siê ojczyźnie, by³ m.in. 
adiutantem hetmana Branickiego, szambela-
nem króla Stanis³awa Augusta Poniatowskie-
go, sêdzi¹ ziemskim garwoliñskim, starost¹, 
pos³em Sejmu Czteroletniego. Oprócz wysta-
wionego po 1798 r. mauzoleum śmieræ hra-
biego Cieszkowskiego upamiêtnia tzw. „Bia³y 
S³up”, pomnik stoj¹cy w miejscu jego śmierci, 
obecnie teren rezerwatu „Florianów”. Na po-
mniku umieszczono napis – Florian Ciesz-
kowski, starosta kleszczelewski, kawaler or-
deru św. Stanis³awa, apopleksj¹ tchniêty dnia 

11 sierpnia 1798 roku. W tym miejscu ¿ycie 
zakoñczy³. Przechodniu chciej za niego wes-
tchn¹æ pobo¿nie. Warto wspomnieæ, ¿e wnuk 
Floriana August Cieszkowski by³ znanym fi lo-
zofem i ekonomist¹. W 1975 r. w Mauzoleum 
umieszczono wykonany z szarego piaskowca 
renesansowy nagrobek rycerza z 1. po³. XVI w. 
Nagrobek wcześniej znajdowa³ siê w prezbite-
rium kościo³a pod ambon¹ i przykrywa³ kryptê 
grobow¹ fundatora pierwszego kościo³a Serafi -
na Oborskiego. Obecnie w Jeruzalu, poza opi-
sanymi zabytkowymi obiektami, znajduje siê 
tak¿e m.in. fi lia biblioteki gminnej, ośrodek 
zdrowia, Zespó³ Szkó³, piekarnia, sklepy. 

Jednak to nie zabytki, przyroda czy wymie-
nione instytucje powoduj¹, ¿e zje¿d¿aj¹ siê 
do tej miejscowości liczni turyści. Od 2005 r. Je-
ruzal, jako Wilkowyje, sta³ siê planem fi lmo-
wym znanego serialu TVP „Ranczo”. Ran-
czersi, bo tak nazywa siê fanów tego fi lmu, 
chc¹ zobaczyæ nie tylko zabytkowy kośció³, 
plebaniê, rynek, ale i sklep z ³aweczk¹, na któ-
rej wino o nazwie „Mamrot” popijaj¹ seria-
lowi bohaterowie. „Mamrot” jest do nabycia 
w miejscowym sklepie. Organizowane s¹ zloty 
fanów serialu. Dziêki pomocy artystów uda³o 
siê m.in. zdobyæ fundusze na odbudowê zabyt-
kowego kościo³a, o¿y³o równie¿ ¿ycie religij-
no-duszpasterskie parafi i. Do¿ynki parafi alne, 
statystowanie w serialu czy lokalne imprezy 
zmobilizowa³y mieszkañców do poszuki-
wania tradycji – nios¹cy wieñce do¿ynkowe 
s¹ ubrani w stroje ludowe, a wskrzeszone Ko³o 
Gospodyñ serwuje dania regionalne. Zacho-
dz¹ce w Jeruzalu zmiany przewidzia³ i trafnie 
uj¹³ w wierszu, nie¿yj¹cy proboszcz parafi i św. 
Wojciecha ks. Pawe³ Heintsch: 

(…) ta ziemia zmieniaæ siê zaczyna 
lecz ci¹gle ma rumieniec zdrowy 
p³asko-wypuk³a jak dziewczyna 
w babci fartuchu kolorowym (...)

204

204 Plebania
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Ka³uszyn to druga pod wzglêdem okresu 
posiadania praw miejskich po Miñsku 

miejscowośæ powiatu miñskiego. Jego nazwa 
utworzona za pomoc¹ przyrostka – ino wywo-
dzi siê zapewne od nazwy osobowej w³aścicie-
la lub za³o¿yciela osady. Od 1975 r. Ka³uszyn 
jest siedzib¹ Urzêdu Miejskiego i podobnie 
jak Halinów, jest tak¿e siedzib¹ gminy wiej-
skiej. Przez miasto przebiega trasa miêdzyna-
rodowa, czyli dawny trakt brzeski, który nosi 

nazwê ul. Warszawskiej. Niestety, nie biegnie 
têdy linia kolejowa, wg miejscowej tradycji 
przyczynili siê do tego ka³uszyñscy ¯ydzi, któ-
rzy w obawie przed utrat¹ zarobku zwi¹zanego 
z przewo¿eniem towarów, przekupili urzêd-
ników rosyjskich. Ka³uszyn pozosta³ nieco 
na uboczu, a podró¿ni korzystali z oddalonej 
o 5 km stacji w Mrozach, do której doje¿d¿a-
li kolejk¹ konn¹ lub doro¿kami czy wozami, 
po 1924 r. krótko kolejk¹ spalinow¹. Po do-

Kałuszyn (siedziba miasta i gminy)

205 Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

206 Wnętrze kościoła

207 Jeden z bocznych ołtarzy

208 Figura Jezusa Dźwigającego Krzyż ustawiona w 1600 rocznicę edyktu mediolańskiego

209 Kwatery żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r.
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mniemanych sprawcach zamieszania, miesz-
kaj¹cej tu od XVII w. ludności ¿ydowskiej, po-
zosta³y dziś tylko skromne ślady. 

Dzieje Ka³uszyna zaczynaj¹ siê wiele lat 
wcześniej ni¿ budowa kolei warszawsko-teres-
polskiej, bo w XV w. Wtedy miejscowe dobra 
by³y domen¹ rodów Jastrzêbiec, Modzele i Ka-
³uskich. W wiekach późniejszych w³aściciela-
mi dóbr zostali: Orzeccy, Opaccy, Kazimierz 
Rudziñski, Aleksander Ró¿niecki, Laura z Po-
tockich Tarnowska, Józefi na z Walickich Za-
mojska, Stefan Zamojski i ostatni posesjonat 
Miko³aj A. W¹tróbski. W XV i XVI w. okolice 
miejscowości licznie zamieszkiwa³a drobna 
szlachta, w tym rodzina Mroczków, której pro-
toplasta podczas bitwy grunwaldzkiej by³ „pra-
w¹ rêk¹” króla Jagie³³y. W 1476 r. ksi¹¿ê Konrad 
Mazowiecki zwolni³ szlachtê z Olszewic, Po-
toka, Milewa, Kluków i Chrościc z obowi¹zku 
remontów zamków. W 1563 r. w okolicy by³o 
11 wsi szlachty osiad³ej i 16 zagrodowej. Na-
zwa Ka³uszyno wystêpowa³a w nazwach zesta-
wionych, określaj¹cych miejscowości powsta-
³e z podzia³u gruntów i tworz¹ce tzw. okolicê 
szlacheck¹, np. Ka³uszyno-Abramy, Ka³uszy-
no-Olszewice. Jeszcze d³ugo potem ich potom-
kowie zachowali pewne symbole odrêbności, 
widoczne nawet w XX w. W 1447 r. w Ka³uszy-
nie erygowano kośció³ sukursalny (pomocni-
czy), jego patronem zosta³ św. Stanis³aw Biskup 
i Mêczennik. Po ufundowanej przez Stanis³a-
wa Ka³uskiego modrzewiowej świ¹tyni pozo-
sta³ krzy¿, znajduje siê on na wzniesionym 
w 1914 r. z kamieni polnych obelisku. Obelisk 
ustawiono w miejscu wejścia na dawny cmen-
tarz przykościelny. W 1472 r. powsta³a odrêb-
na parafi a ka³uszyñska, przedtem wieś pod-
lega³a parafi i w Grêbkowie. Przez blisko 400 
lat centrum parafi i by³a drewniana świ¹tynia, 
nowy kośció³ pw. Wniebowziêcia Najświêtszej 
Marii Panny zosta³ zbudowany w latach 1889–
1897 wg projektu Józefa Piusa Dziekoñskiego. 
Jest to murowana, trzynawowa budowla neo-
gotycka. W o³tarzu g³ównym umieszczono 
obraz patronki parafi i pêdzla Micha³a Elwiro 
Andriollego, dokoñczony przez Feliksa Ci-
chockiego. Wieśæ gminna g³osi³a, ¿e Andriol-
lemu mia³a pozowaæ bliska jego sercu piêkna 
ka³uszynianka. W świ¹tyni s¹ jeszcze obrazy 

z XVIII w.: św. Walenty Giovanniego Verentie-
go i Panna Maria Ró¿añcowa oraz XVII-wiecz-
ne p³ótno „Chrystus w ciemni”. Kośció³ wraz 
z klasycystyczn¹ plebani¹ z 1837 r. znalaz³y 
siê w rejestrze zabytków powiatu miñskiego. 
Nowy okres w dziejach miejscowości nast¹pi³ 
w 1718 r., kiedy otrzyma³a ona prawa miejskie. 
Sta³o siê to dziêki staraniom Wojciecha (Kazi-
mierza?) Opackiego. Przywilej wyda³ August II 
Mocny, jednocześnie potwierdzi³ wcześniejsze 
prawa miejskie uzyskane najprawdopodobniej 
w 1478 r. W XVIII w. w mieście by³ m³yn, kar-
czma, browar, odbywa³y siê cotygodniowe targi 
oraz 12 jarmarków rocznie. Spory zysk przyno-
si³ wyrób wódki, piwa, miodu pitnego czy win. 
W XVIII i XIX w. Ka³uszyn to ośrodek handlu. 
W 1827 r. by³o tu 7 szynkarzy, 51 kramarzy, 
13 piekarzy, 6 rzeźników, 8 handlarzy s³onin¹, 
1 mydlarz oraz liczni krawcy, szewcy, kowale, 
stolarze. Pierwsza po³. XX w. zachowa³a oblicze 
miejscowości oraz jej rzemieślniczo-handlo-
wy charakter. Jak wspomina pochodz¹cy z Ka-
³uszyna znany historyk prof. Janusz Tazbir, 
w XIX w. i w pocz¹tkach XX w. przedstawiane 
jako „zapyzia³e”, miasto nie cieszy³o siê dobr¹ 
opini¹. Do II wojny światowej nie zmieni³y siê 
jego proporcje narodowościowe, dominuj¹c¹ 
grup¹ byli ̄ ydzi, na prze³omie XIX i XX w. sta-
nowili a¿ 80%, potem ponad 70% mieszkañ-
ców. W miêdzyczasie Ka³uszyn trapi³y liczne 
po¿ary oraz zniszczenia zwi¹zane z kampani¹ 
napoleoñsk¹, walkami powstania listopado-
wego czy II wojn¹ światow¹. Bêd¹ce skutkiem 
dzia³añ wojennych zniszczenia spowodowa-
³y, ¿e nie zachowa³ siê dawny wygl¹d miasta. 
Poza kościo³em i jego plebani¹ w mieście oca-
la³y 2 zabytki klasycystyczne – poczta z lat 
1826–1827 oraz ratusz z 1851 r. Powsta³y one 
wg projektów wzornikowych powszechnych 
na pocz¹tku XIX w. Wśród innych budowli 
o historycznym rodowodzie s¹ budynek OSP 
z 1918 r., ober¿a – dawne Koszary Królewskie 
oraz kamieniczki przy ul. Warszawskiej z XIX 
i XX w. Z powodu burz dziejowych zachowa³o 
siê niewiele budynków drewnianych, nielicz-
ne stoj¹ przy ul. Mickiewicza, Traugutta, Mo-
stowej i Wojska Polskiego. 

Spaceruj¹c ulicami, mo¿na zobaczyæ miej-
scowe pomniki. Pomnik z 1910 r. znajduje 
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siê w miejscu mogi³y powstañców stycznio-
wych, obiekt ma kamienny fundament i ¿e-
liwny krzy¿, stoi na terenie targu miejskiego. 
W 1938 r. ods³oniêto przy ul. Warszawskiej 
pomnik „Bojownikom o niepodleg³ośæ”, pro-
jektowa³ go burmistrz Stanis³aw Koszutski. 
Kolejny ods³oniêty w 1970 r. pomnik czci pa-
miêæ ¿o³nierzy I Dywizji Piechoty Legionów 
im. Józefa Pi³sudskiego poleg³ych tu w walkach 
11–12 września 1939 r., stoi na cmentarzu pa-
rafi alnym. Ostatnim jest fi gura Jezusa Dźwi-
gaj¹cego Krzy¿, ustawiono j¹ przy ul. Mickie-
wicza obok plebanii w 1600 rocznicê edyktu 
mediolañskiego. 

Szkoda, ¿e do naszych czasów nie przetrwa³y 
inne, oprócz cmentarza parafi alnego, ka³uszyñ-
skie nekropolie. Cmentarz rzymskokatolicki 

za³o¿ono w XIX w. ok. 600 m od nowej świ¹-
tyni, pierwszy przykościelny znajdowa³ siê przy 
starym drewnianym kościele. Na starej czêści 
obecnego cmentarza zachowa³o siê wiele na-
grobków z XIX w., w nowej czêści jest m.in. 
kwatera wojskowa poleg³ych w 1939 r., mogi-
³a zmar³ych w 1942 r. Dzieci Zamojszczyzny 
oraz wiele pami¹tkowych tablic. Wśród po-
leg³ych w 1939 r. towarzyszy broni spoczê³y 
w 1986 r. prochy genera³a Wincentego Kowal-
skiego, dzia³acza kombatanckiego i spo³ecz-
nego w USA. Nie zachowa³y siê ¿ydowskie 
kirkuty, na terenie pierwszego stoi budynek 
Urzêdu Miejskiego, a na terenie drugiego, le¿¹-
cego za cmentarzem rzymskokatolickim, brak 
jakichkolwiek śladów. Przypomina go tylko 
macewa wmurowana z inicjatywy ks. Czes³awa 

210 Wmurowana w ścianę kościoła macewa

211 Figura św. Jana Nepomucena

212 Pomnik pamięci żołnierzy I Dywizji Piechoty 
Legionów im. Józefa Piłsudskiego

213 Jedna z ulic Kałuszyna

214 XIX-wieczny budynek poczty

215 W Kałuszynie zachowało się jeszcze sporo 
drewnianych domów

216 Budynek OSP z 1918 r.

217 Budynek dawnych Koszar Królewskich

210 211

212 213
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214 215

216 217

Bednarczyka w ścianê kościo³a katolickiego, 
nad któr¹ umieszczono tablicê z wiele mówi¹-
cym napisem Ka³uszyn 1939 – Polaków 3000, 
¯ydów 6500, oraz macewy lapidarium przy 
szkole w Groszkach Nowych. Trzeci¹ nekro-
poli¹ by³ garnizonowy cmentarz muzu³mañ-
ski za³o¿ony w po³owie XIX w. dla Czerkiesów 
– ¿o³nierzy carskiej armii, których sprowadzo-
no po powstaniu listopadowym; teren jest za-
rośniêty, a nagrobki zdewastowane. Holocaust 
i wydarzenia powojenne zniszczy³y bezpowrot-
nie ka³uszyñski ¿ydowski sztetl (miasteczko), 
tym bardziej ciesz¹ udane próby przypomnie-
nia w³aśnie w tym miejscu folkloru ¿ydowskie-
go. Dziêki zaanga¿owaniu wielu osób w ka³u-
szyñskim Domu Kultury w 2009 r. odby³ siê 
wieczór ¿ydowski, a w 2010 r. zrealizowano 

projekt „Miasteczko dwóch kultur” – widowi-
sko muzyczno-taneczne przybli¿aj¹ce m.in. 
¿ydowskie obrzêdy weselne. Warto pamiêtaæ, 
¿e miejscowi wyznawcy judaizmu byli bardzo 
z Ka³uszynem zwi¹zani emocjonalnie, nazywali 
go Wenecj¹ Pó³nocy, a produkuj¹c m.in. s³ynne 
rytualne ta³esy czy buduj¹c miejscow¹ „wielk¹ 
synagogê”, rozs³awiali miasto. St¹d pochodzi³ 
s³ynny twórca szko³y rabinackiej, poeta i pro-
zaik, rabin Meir Szalom Rabinowicz oraz ostat-
ni warszawski cymbalista Mordka Fajerman. 
Poza folklorem ¿ydowskim ka³uszynianie dba-
j¹ o rodzime tradycje. Od kilku lat w Ka³uszynie 
odbywaj¹ siê do¿ynki parafi alne, a istniej¹cy 
przy Szkole Podstawowej Zespó³ Pieśni i Tañca 
„Kasianeczka” chêtnie aran¿uje utwory – tañce 
i pieśni zarówno ludowe, jak i narodowe. 
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Kiczki to druga co do wielkości wieś w gmi-
nie Ceg³ów. Rozpostarta wzd³u¿ drogi 

wieś-ulicówka le¿y wśród pofa³dowanego kra-
jobrazu, który przecina p³yn¹ca rzeczka Pia-
seczna. Miejscowośæ sk³ada siê z 2 odrêbnych 
czêści – Kiczek Pierwszych i Drugich. W XV w. 
nale¿¹ca do o. Augustianów z Kapitu³y War-
szawskiej wieś mia³a obowi¹zek s³u¿ebny wo-
bec szpitala św. Marcina. Miejscow¹ parafi ê 
erygowa³ w 1458 r. biskup poznañski Andrzej 
z Bnina Opaliñskiego. W XVIII i XIX w. wieś 
by³a najpierw w³asności¹ sióstr Marcinkanek, 
potem sióstr Mi³osierdzia. We wsi zachowa³o 
siê sporo drewnianych domów i innych bu-
dynków gospodarskich, w tym kryte strzech¹. 
W Kiczkach Pierwszych spotkamy otoczo-

ny parkowymi drzewami dwór z prze³omu 
XIX i XX w., do 2000 r. mieści³a siê w nim 
szko³a. W miêdzywojniu w dworze mieszka³ 
dziedzic Jan Rokicki, mia³ on dobry kontakt 
z wsi¹, w testamencie pozostawi³ pieni¹-
dze na bibliotekê i utrzymanie kościo³a. Jego 
¿ona prowadzi³a ochronkê, pomaga³a chorym, 
uczy³a haftu kobiety wiejskie. Obecnie bêd¹cy 
w rêkach prywatnych dwór z przyleg³ościami 
nie przedstawia siê najlepiej. Wiêksze zain-
teresowanie wzbudzaj¹ zachowane drewnia-
ne zabytki przemys³owo-techniczne: kuźnia 
i m³yn wodny. Budynek kuźni pochodzi z lat 
20. XX w., a umieszczony nad stawem m³yn 
z 1898 r. W zarejestrowanym w 1962 r. jako 
zabytek m³ynie wodnym zachowa³a siê czêśæ 

Kiczki (gmina Cegłów) 

218 Kościół parafi alny pw. św. Anny

219 Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Kiczkach

220 Plebania

221 Interesujący nagrobek Jana Leona Rogali Rokickiego właściciela majątku Kiczki
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wyposa¿enia. Osadzony na kamiennej pod-
murówce drewniany m³yn ma konstrukcjê 
wieñcow¹, jego ko³o napêdza³a spadaj¹ca 
z jazu* woda Piasecznej. 

W Kiczkach Drugich mo¿na podziwiaæ ma-
lowniczo usytuowany kośció³ parafi alny pw. 
św. Anny. Do po³o¿onego na wzgórzu nad sta-
wem m³yñskim budynku prowadzi murowa-
na brama-dzwonnica z pocz¹tku XX w. Sam¹ 
świ¹tyniê zbudowano w 1751 r., w XIX w. 
dwukrotnie restaurowano, w 1901 r. poza re-
montem dobudowano zakrystiê. Kośció³ 
jest drewniany, ma konstrukcje zrêbow¹ 
i dwuspadowy, kryty gontem dach. Jego wy-

posa¿enie pochodzi z XVII i XIX w. Obiekt 
wpisany na listê zabytków w 1962 r. nale¿y 
do nielicznych zachowanych przyk³adów sa-
kralnej architektury drewnianej. W Kiczkach 
mo¿na zobaczyæ kaplicê grobow¹ rodu Jarzêb-
skich z 1915 r. – na cmentarzu, g³az z or³em 
– pami¹tkê 10-lecia odzyskania niepodle-
g³ości – na placu przed kościo³em, pomnik 
partyzantów GL poleg³ych w 1943 r. w do-
linie rzeki Piasecznej. Kiczki mog¹ siê staæ 
punktem wyjścia pieszej wycieczki znanym 
w powiecie szlakiem m³ynów nad Piaseczn¹: 
Kiczki–Dzielnik–Dro¿d¿ówka–Kulki–Ptaki 
–Świderszczyzna–Starogród. 

223

222

222 Młyn wodny

223 Droga krzyżowa i głaz z orłem
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Wieś o szlacheckim rodowodzie pojawia 
siê w zapiskach Jana D³ugosza. Pierw-

sze wzmianki o miejscowości, ale pod nazw¹ 
Stok, pochodz¹ z 1428 r. Nazwa wsi byæ mo¿e 
pochodzi od przezwiska karczmarza kufel lub 
od karczmy. Folwark Kufl ew najpierw nale-
¿a³ do Jasieñczyków, w XV w. do Oborskich, 
w XVIII w. do Skarbków, Mejsnerów, £¹ckich, 
w po³owie XIX w. do D¹browskich, a od koñca 
XIX w. do 1944 r. do Szweycerów. W 1936 r. li-

cz¹ce 2721,04 ha dominium Kufl ew Szweyce-
rów by³o najwiêkszym obszarowo i najbardziej 
zad³u¿onym maj¹tkiem ziemskim w powiecie. 
W latach 1521–1820 Kufl ew by³ miastem, obie 
daty s¹ jednak dyskusyjne. Twierdzi siê, ¿e uzy-
ska³ prawa miejskie oko³o 1521 r., a straci³ nie-
d³ugo po ich uzyskaniu. W XVI w. miasto sta³o 
siê ośrodkiem tkackim, do czasów wspó³czes-
nych czêśæ wsi miêdzy dworem a kościo³em 
nazywa siê Tkacze. Od 1865 do 1954 r. Kufl ew 

Kufl ew (gmina Mrozy)
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228 Drewniana organistówka z 1900 r.
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pe³ni³ funkcjê wsi gminnej najpierw z siedzib¹ 
w Woli Rafa³owskiej, potem w samym Kufl e-
wie. Podczas powstania listopadowego stacjo-
nuj¹cy w Kufl ewie oddzia³ Henryka Dembiñ-
skiego 25 kwietnia 1831 r. stoczy³ bój hamuj¹cy 
uderzenie Rosjan na polskie wojsko. Wojciech 
Kossak wydarzenie uwieczni³ na obrazie 
„Bitwa pod Kufl ewem”. W czasie walk wieś 
dotknê³y zniszczenia, co nie odstraszy³o do-
wodz¹cego armi¹ carsk¹ Iwana Dybicza od za-
trzymania siê na noc. Dembiñski za walkê zo-
sta³ decyzj¹ Rz¹du Narodowego awansowany 
na genera³a brygady. W 1906 r. we wsi powsta-
³o jedno z pierwszych kó³ek Towarzystwa 
Kó³ek Rolniczych im. S. Staszica. W miej-
scowości zachowa³o siê wiele zabytkowych 
obiektów. Na uwagê zas³uguje zespó³ sakralny 
parafi i pw. św. Marcina i św. Miko³aja, jej ro-
dowód siêga 1515 r. Obecny budynek świ¹tyni 
jest ju¿ czwartym, powsta³ w miejscu 200-
letniego kościo³a, który sp³on¹³ w 1991 r. 
W nowym budynku s¹ elementy uratowane-
go XVIII-wiecznego wyposa¿enia. Zachowa³a 
siê murowana barokowa dzwonnica z 1759 r., 
drewniana organistówka z 1900 r. i murowa-
na plebania z pocz¹tków XX w. Na cmentarzu 
przykościelnym znajduje siê barokowa fi gura 
św. Jana Nepomucena z 1777 r., postawiona 
w ho³dzie ks. Franciszkowi Kosowskiemu, 
która ma przypominaæ o modlitwie za zmar-
³ego. O wiele cenniejszym zabytkiem jest ze-
spó³ dworsko-parkowy (niedostêpny). Dwór 
by³ posagiem Weroniki Korzbok-£¹ckiej, która 

w 1842 r. zosta³a ¿on¹ Bronis³awa D¹brow-
skiego, najm³odszego syna twórcy Legionów 
Polskich we W³oszech. Za udzia³ Bronis³awa 
w planowaniu kolejnego powstania w 1849 
r. dwór skonfi skowano. Weronika D¹browska 
po wielu procesach s¹dowych i „chodzeniu” 
po urzêdach po 18 latach odzyska³a posiad-
³ośæ. Dwór to parterowy murowany budynek, 
do którego dostawiono drewnian¹ werandê. 
Wokó³ niego rozci¹ga siê XIX-wieczny klasy-
cystyczny park krajobrazowy z lipow¹ alej¹ 
dojazdow¹, z licznymi pomnikami przyrody. 
W po³udniowej czêści parku na wzniesie-
niu na wysokiej kilkumetrowej kolumnie 
stoi zabytek ruchomy – fi gura św. Antoniego. 
W 1864 r. pomnik ufundowa³a Weronika D¹-
browska jako podziêkowanie za odzyskanie 
dworu – św. Antoni to patron rzeczy zgubio-
nych. Dwór jest obecnie w rêkach prywatnych. 
W jego pobli¿u znajduj¹ siê pozosta³ości bu-
dynków folwarcznych: stajni i gorzelni, które 
ucierpia³y w czasie walk w 1944 r. Gorzelniê 
w 1896 r. wybudowa³ Bronis³aw Szweycer, tra-
dycja miejscowa mówi³a, ¿e zamiast gotówki 
p³aci³ swoim pracownikom gorza³k¹. Warto 
wspomnieæ o oryginalnej kapliczce stoj¹cej 
naprzeciwko kościo³a. Pierwotnie by³ to obe-
lisk, który kufl ewscy ch³opi wystawili carowi 
Aleksandrowi II w podziêkowaniu za uw³asz-
czenie. Niedaleko cmentarza stoi drewniany 
krzy¿ upamiêtniaj¹cy powstanie styczniowe. 
We wsi jest tak¿e pomnik-g³az, który upa-
miêtnia 10-lecie odzyskania niepodleg³ości 

229 230

229 Staw podworski

230 Zabudowania folwarczne w dawnym parku dworskim
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w 1928 r. S¹ tu równie¿ liczne pomniki przy-
rody: lipy drobnolistne (11 obok muru cmen-
tarza, 21 w parku dworskim, 54 na p³d. gra-
nicy parku i 1 przy drodze do Latowicza) oraz 
d¹b szypu³kowy (skraj parku). 

Kufl ew jest miejscowości¹ le¿¹c¹ przy szla-
ku turystycznym wiod¹cym od Ceg³owa, po-
przez Skwarne, Podskwarne, Jeziorek, Porzew-
nicê, Choszcze, Grodziszcze, Go³êbiówkê, 
„Prze³om Witówki”, Rudkê, Mrozy, Wolê Ra-
fa³owsk¹. 

231

231 Figura św. Jana Nepomucena
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Obecnie du¿a wieś z bogatym wczesnośred-
niowiecznym rodowodem, usytuowana 

na naturalnym wzniesieniu le¿¹cym pomiê-
dzy rzek¹ Świder i jej odnog¹ Jamielne. Rzekê 
Świder przegradza³a grobla, przy której sta³y 
m³yny wodne, ostatni rozebrano na pocz¹tku 
XX w. Grobla tworzy³a spory staw, obecnie jego 
obszar porastaj¹ ³¹ki. Pierwsze wzmianki o wsi 
pochodz¹ z 1238 r., jednak ślady osadnictwa 
ludzi siêgaj¹ V w. p.n.e. Dawna nazwa miejsco-
wości to Latowice, Latowicze, najprawdopo-
dobniej ma charakter patronimiczny, oznacza 
Latowica – syna osoby o imieniu czy prze-
zwisku Lato. W XIII w. przyporz¹dkowany 
do kasztelanii czerskiej Latowicz pozostawa³ 
w cieniu pe³ni¹cego funkcjê ośrodka dóbr ksi¹-
¿êcych Starogrodu. W 1300 r. ksi¹¿ê Trojden 
odda³ go w do¿ywocie sêdziemu czerskiemu Ja-
nowi z Piekar, wkrótce potem by³ we w³adaniu 
wojewody czerskiego Krystyna. Ju¿ wówczas 
znajdowa³ siê tu kośció³ i parafi a pw. św. Waw-
rzyñca, a ok. 1400 r. wybudowano drug¹ świ¹-

tyniê. Parafi a latowicka sta³a siê najwiêksz¹ 
obszarowo spośród istniej¹cych na Mazowszu 
prawobrze¿nym, w XVI w. zosta³a siedzib¹ de-
kanatu latowickiego. W koñcu XIV w. Latowicz 
to jedna z dwóch osad o charakterze miejskim, 
odgrywaj¹ca istotn¹ rolê na Mazowszu po³u-
dniowo-wschodnim. Data lokacji ksi¹¿êcego 
Latowicza bywa przedmiotem dyskusji. Nie-
którzy twierdz¹, ¿e nast¹pi³a ona ok. 1420 r., 
a w 1423 r. Janusz I Starszy potwierdzi³ prawa 
miejskie. Intensywny rozwój miasta przypad³ 
na koniec średniowiecza i okres renesansu. 
Wtedy w Latowiczu funkcjonowa³y 3 kościo³y, 
szpital, przytu³ek, szko³a świecka oraz liczne 
zak³ady rzemieślnicze. Jego dobra ca³y czas 
by³y domen¹ ksi¹¿êc¹, po inkorporacji Ma-
zowsza w 1526 r. – królewsk¹. Kilkanaście lat 
nale¿a³ do uposa¿enia ostatniej ksiê¿nej z rodu 
Piastów mazowieckich Anny, która dosta³a 
go wraz z innymi dobrami, aby odst¹piæ od idei 
odrêbności dzielnicy. Nied³ugo potem w latach 
1548–1556 zosta³ wdowi¹ odpraw¹ królowej 

Latowicz (siedziba gminy)

232 Neogotycki kościół pw. św. Trójcy 
i św. Walentego

233 Wnętrze kościoła

234 Grób Poległych w latach 
1939–1945

235 Tablica na szkole w Latowiczu
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Bony. Bona okres letni spêdza³a w obronnym 
dworku myśliwskim, wg miejscowej tradycji 
mia³ on staæ na wzgórzu nazywanym dzisiaj 
Gór¹ Bony. Na wzgórzu widoczne s¹ ślady, 
ale wczesnośredniowiecznego grodziska. Inna 
legenda mówi, ¿e królowej Bonie, wczasuj¹cej 
w zameczku myśliwskim, przeszkadza³ rechot 
¿ab z zakoli nadświdrzañskich. ¯aby na proś-
bê królowej uciszy³ św. Wawrzyniec. Jest te¿ 
wersja, w której to królowa specjalnie sprowa-
dzi³a ¿aby z W³och, aby umila³y jej wieczory. 
Wspominano równie¿ o lochach zamkowych 
z ukrytymi skarbami, których pilnuje duch 
Bony. Potem Latowicz sta³ siê uposa¿eniem 
Anny Jagiellonki, ¿ony Stefana Batorego, oraz 
Konstancji, ¿ony Zygmunta III. W XVII w. La-
towicz, podobnie jak inne miejscowości ziemi 
miñskiej, popad³ w ruinê. Kilka razy, pal¹c i ra-

buj¹c, naje¿d¿ali go Szwedzi, a tak¿e wojska 
rosyjskie i kozackie. Z 280 domów pozosta³o 
18, podupad³a gospodarka, zw³aszcza handel 
i rzemios³o. Pod koniec XVII w. sytuacja nie-
znacznie siê polepszy³a, nap³ywali rzemieślni-
cy, wzros³a liczba ludności. W XVII w. Latowicz 
wszed³ w sk³ad ordynacji Czartoryskich i wraz 
z 27 wsiami tworzy³ du¿e starostwo. W czasie 
wojny pó³nocnej w 1704 r. dosz³o tu do walk 
sasko-szwedzkich, a potem do walk o sukce-
sjê pomiêdzy zwolennikami Leszczyñskiego 
i Augusta II. W pierwszej potyczce zginê³o ok. 
300 Szwedów, których pogrzebano w okolicy. 
W XIX w. utrzyma³a siê wcześniejsza stagna-
cja, czemu sprzyja³ brak drogi bitej czy kolejo-
wej oraz nienajlepsze rz¹dy w³adz miejskich. 
W 1810 r. w mieście by³o 206 domów i 1094 
mieszkañców, a w 1884 r. odpowiednio 200 

236 Drewniana zabudowa na ul. Senatorskiej

237 Budynek założonej w 1909 r. Ochotniczej Straży Pożarnej

238 XIX-wieczna kapliczka

239 Panorama Latowicza od strony doliny Świdra

240 Galeria Rzeźby Witolda Lorentowicza

236 237 238
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i 1500. Mieszkañcy Latowicza walczyli ofi arnie 
w obu powstaniach, za co w 1869 r. w ramach re-
presji odebrano mu prawa miejskie. W powsta-
niu listopadowym stacjonowa³y tu oddzia³y 
piechoty, grenadierów, artylerii, st¹d wyruszy³ 
gen. Ignacy Pr¹dzyñski pod Iganie. W powsta-
niu styczniowym walczy³o ok. 70 latowiczan, 
którzy niejednokrotnie chronili siê w lesie miê-
dzy Wielgolasem a Dro¿d¿ówk¹. Wieś niszczy-
³y dotkliwe po¿ary w 1883 r. i 1901 r., nie dziwi 
wiêc fakt, ¿e w 1906 r. utworzono stra¿ po¿ar-
n¹. W okresie miêdzywojennym Latowicz by³ 
wsi¹ gminn¹, pozosta³ ni¹ w okresie później-
szym. II wojna światowa pozostawi³a w pamiê-
ci mieszkañców przede wszystkim wspomnie-
nia niemieckiego bombardowania we wrześniu 
1939 r. oraz nieudanej akcji odbicia konspirato-
rów aresztowanych w Miñsku w tzw. „Wielkiej 
Wsypie” i uwiêzionych w latowickiej szkole 
w lutym 1944 r. 27 lipca 1944 r. Latowicz „wy-
zwoli³a” Armia Czerwona. Po wojnie pozosta³ 
on wsi¹ utrzymuj¹c¹ siê z rolnictwa, jest w niej 
ośrodek zdrowia, biblioteka i zespó³ szkolno-
-przedszkolny. 

Burzliwe losy Latowicza spowodowa³y, 
¿e zachowa³o siê tu niewiele śladów histo-

rii. Jednym z nielicznych ocala³ych obiektów 
jest wybudowany w latach 1899–1911 neogo-
tycki kośció³ pw. św. Trójcy i św. Walentego. 
Twórc¹ projektu by³ architekt Józef Pius Dzie-
koñski. W świ¹tyni znajduj¹ siê zachowane 
elementy z wcześniejszych kościo³ów, m.in. 
bizantyjsko-w³oski obraz Matki Bo¿ej z Dzie-
ci¹tkiem z XVII w., ambona z 1. po³. XVIII w., 
organy Leopolda Blomberga z koñca XIX w. 
oraz barokowa chrzcielnica z 1647 r. Z obiek-
tów z³otniczych na uwagê zas³uguje mon-
strancja regencyjna z XVIII w. oraz g³adki kie-
lich wykonany przez z³otnika warszawskiego 
Piotra Zbroyskiego. W 1974 r. stoj¹cy przy 
rynku kośció³ wpisano do rejestru zabytków. 
W Latowiczu zachowa³y siê ufundowane przez 
mieszkañców XIX-wieczne kapliczki s³upowe, 
jedna postawiona w 1880 r. na pami¹tkê po¿a-
ru stoi przy skrzy¿owaniu dróg na Wymyślu, 
2 pozosta³e w zachodniej i wschodniej czêści 
rynku. Na Starym Cmentarzu mo¿na znaleźæ 
XIX-wieczne nagrobki oraz Grób Nieznane-
go ¯o³nierza z 1918 r., mogi³y uczestników 
walk z lat 1914–1920, a na uwagê zas³uguje 
p³yta epitafi jna Ignacego Brauliñskiego, któ-
ry zgin¹³, rozbrajaj¹c Niemców 11 listopada 

241 Grób Wyleżyńskich na Starym Cmentarzu

242 Rzeźba Świętego Stanisława Kostki z Dzieciątkiem Jezus

243 Pomnik bohaterów września 1939 r.
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1918 r. Na Nowym Cmentarzu postawiono 
pomnik poleg³ym w latach 1939–1945. We wsi 
zachowa³y siê ciekawe drewniane budowle: 
domy przy ul. Senatorskiej i na Starym Rynku, 
XIX-wieczny budynek dzisiejszej apteki, XIX-
wieczny wiatrak koźlak. Niestety, nie zacho-
wa³y siê stoj¹ce przy rynku XIX-wieczne domy 
podcieniowe, ich forma odzwierciedla³a wp³yw 
klasycyzmu na budownictwo drewniane tego 
okresu. Oryginalnym pomnikiem jest rzeźba 
Świêtego Stanis³awa Kostki z Dzieci¹tkiem Je-
zus stoj¹ca na placu szkolnym. Rzeźbê posta-
wiono w 1928 r., aby uczciæ 10-lecie polskiej 
szko³y w niepodleg³ym pañstwie. Ostatni 
ciekawy obiekt to budynek obecnej siedziby 
w³adz gminnych. Mimo ¿e nie jest obiektem 
zabytkowym, to od 2005 r. znaj¹ go dobrze 
sympatycy serialu „Ranczo”, „gra” on w fi lmo-
wych Wilkowyjach. 

W Latowiczu urodzi³ siê dostojnik Staroka-
tolickiego Kościo³a Mariawitów arcybiskup 
Jan Kowalski, osoba niezwykle zas³u¿ona 
dla rozwoju kongregacji i jednocześnie autor 
kontrowersyjnych reform, m.in. kap³añstwa 
kobiet. Latowicz to dobra okolica do turysty-
ki pieszej czy rowerowej, mo¿na pokusiæ siê 
o sp³yw Świdrem lub spacer jego dolin¹. 

244 Kolumna z 1888 r. upamiętniająca założenie 
Nowego Cmentarza

244
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Znalezione tu pozosta³ości obozowiska ³ow-
ców z prze³omu paleolitu i mezolitu i na-

golennik z br¹zu pochodz¹cy z okresu kultury 
³u¿yckiej świadcz¹ o wczesnym pobycie ludzi 
na tym terenie. Obecnie £ukówiec jest du¿¹ 
wsi¹ le¿¹c¹ na po³udniowym krañcu Obni¿enia 
Wêgrowskiego. Do 1922 r. by³a gmin¹ z siedzib¹ 
w Latowiczu, nale¿a³y do niej wsie Borki, Dê-
bowce, Jeruzal, Ko³acz, Lipiny. W XVIII w. jako 
wieś folwarczna nale¿a³ do rodu Rudziñskich, 
w 1786 r. £ukówiec wraz z Jeruzalem kupi³ 
starosta kleszczelski Florian Cieszkowski (po-
dawana jest tak¿e data 1795 r.), po nim dobra 
odziedziczy³ syn Krzysztof. Od 1872 r. £ukówiec 
nale¿a³ do s³ynnego fi lozofa hr. Augusta Ciesz-
kowskiego. Jego syn August junior by³ bogatym 
bezdzietnym ziemianinem, który w latach 20. 
XX w. przepisa³ maj¹tek licz¹cy 1359 ha, Fe-

licjanowi Dêbiñskiemu; ten dobry gospodarz 
po wojnie i utracie maj¹tku zosta³ znanym na-
ukowcem Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

Na prze³omie XVIII i XIX w. Cieszkowscy 
wznieśli we wsi klasycystyczny drewniany 
dwór, który w późniejszym czasie przed³u¿o-
no, dobudowuj¹c do jego zachodniej strony 
czêśæ murowan¹. Parterowy dwór ma orygi-
nalne 2 symetryczne ganki podparte 2 parami 
kolumn. Wewn¹trz wykonany z jesionowego 
drewna portal wczesnoklasycystyczny z koñca 
XVIII w. pochodzi z poprzedniej siedziby sto-
j¹cej w tym miejscu. Wielokrotnie przebudo-
wywany obiekt zosta³ otynkowany, dziś w rê-
kach prywatnych. W pobli¿u dworu zachowa³y 
siê resztki XIX-wiecznego parku ze stawem. 
We wsi znajduj¹ siê ruiny neogotyckiego mu-
rowanego z ceg³y XIX-wiecznego spichlerza. 

Łukówiec (gmina Mrozy)

245 Dworek w Łukówcu

246 Zdjęcie dworku z ok. 1950 r.

247 Ruiny neogotyckiego murowanego z cegły XIX-wiecznego spichlerza

248 We wsi można jeszcze zobaczyć chałupy kryte strzechą
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Po³o¿on¹ nad rzek¹ Osownic¹ wieś przecina 
droga wojewódzka Warszawa–Dobre–Wê-

grów. Szukaj¹c etymologii nazwy miejscowo-
ści, dowiemy siê, ¿e jest to zdrobnienie, czyli 
Makówiec to ma³y Maków. Najstarsze ślady 
pobytu ludzi w tej okolicy to pozosta³ości osady 
wczesnośredniowiecznej. W 1530 r. Makówiec 
wchodzi³ w sk³ad Ossówna, dóbr rodowych 
za³o¿yciela Dobrego Jana Dobrzynieckiego. 
W okresie późniejszym w okolicy mostu nad 
Osownic¹ powsta³a osada m³yñska, a od XIX w. 
do 1948 r. pracowa³ m³yn wodny. Wymienia 
siê równie¿ smolarniê. Przeje¿d¿aj¹c przez 
Makówiec, warto zatrzymaæ siê przy dwóch 
jak¿e ró¿nych pomnikach. Na lekkim wznie-
sieniu obok wspomnianej drogi jest du¿y g³az 
narzutowy, na którym widnieje wykuty napis: 
W tym miejscu sta³ dom, w którym 3 września 
1865 r. urodzi³ siê profesor Konstanty Laszczka 
światowej s³awy artysta rzeźbiarz (…). Muze-
um rzeźbiarza znajduje siê w Dobrem, gdzie 

artysta ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. Potem 
kszta³ci³ siê poza miejscem urodzenia, nastêp-
nie zosta³ profesorem Akademii Sztuk Piêk-
nych w Krakowie, gdzie uczy³ studentów rzeźby 
w gipsie, terakocie, drewnie czy odlewów w br¹-
zie. Drugim interesuj¹cym miejscem Maków-
ca jest pomnik stoj¹cy w miejscu opisywanej 
przez Mariê Konopnick¹ bitwy powstania li-
stopadowego: Jak Dwernicki pod Stoczkiem, 
tak Skrzynecki pod Dobrem, jak szeroki kraj 
Polski, sercem ws³awi³ siê chrobrym (…). Po-
mnik znajduje siê za rzek¹ przy drodze skrê-
caj¹cej do Makówca Ma³ego. Do bitwy dosz³o 
17 lutego 1831 r. na pocz¹tku wojny polsko-ro-
syjskiej. Umocnieni na brzegu Osownicy Pola-
cy pod dowództwem gen. Jana Skrzyneckiego 
kilka godzin wstrzymywali wroga, który chcia³ 
sforsowaæ rzekê (dowodzi³ gen. G. Rosen). 
W 1917 r. Dobrzanie ufundowali powstañcom 
pomnik maj¹cy m.in. uczciæ pamiêæ 300 pole-
g³ych Polaków. 

Makówiec Duży (gmina Dobre)

249 Pomnik poległych powstańców listopadowych

250 Kapliczka

251 Głaz narzutowy poświęcony Konstantemu Laszczce
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Ma³a wieś po³o¿ona nad rzek¹ Osownic¹, 
1 km na prawo od drogi wojewódzkiej 

nr 637 Warszawa–Dobre–Wêgrów. We wsi 
jest murowany m³yn, który mia³ najpierw 
napêd wodny, a potem elektryczny, wpisany 
do rejestru zabytków w 1981 r. M³yn powsta³ 

w koñcu XIX w., po spaleniu odbudowany 
w 1940 r. We wsi s¹ dwie stare kapliczki, jedna 
z 1923 r., oraz metalowy krzy¿ z 1917 r. Du¿y 
kompleks leśny, bliskośæ rzeczki, cisza i spo-
kój oraz dogodny dojazd s¹ turystycznymi atu-
tami miejscowości. 

Makówiec Mały (gmina Dobre)

252 Młyn wodny w Makówcu Małym

253 Przydrożna kapliczka z 1923 r.

254 Rzeka Osownica

255 Snopki 
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Jad¹c drog¹ wojewódzk¹ w kierunku Sienni-
cy, 2 km za Miñskiem, znajduje siê zbior-

nik wodny o powierzchni 5 ha. Dla miñ-
szczan, i nie tylko, jest on znany jako ośrodek 
wypoczynkowy Marianka. Znajduj¹ce siê 
tu k¹pielisko powsta³o w latach 70. XX w. 
po utworzeniu zalewu na rzece Mienia. Przy 
parkingu nieczynnego ośrodka wypoczyn-
kowego stoi murowany dwór z 2. po³. XIX w. 
(pe³ni³ funkcjê hotelu). Ośrodek od kilku lat 
jest w rêkach prywatnych. Sama wieś jest nie-
co odsuniêta od wspomnianej drogi w kierun-

ku wschodnim, mo¿na w niej spotkaæ nielicz-
ne drewniane domy. Kiedyś Marianka s³ynê³a 
z „produkcji” drewnianych domów wiejskich 
i budynków gospodarskich, których wypro-
dukowane elementy przewo¿ono na nowe 
miejsca i tam sk³adano. Trudni³a siê tym 
od pokoleñ rodzina Laskowskich. Przed wojn¹ 
Marianka by³a wsi¹ licznie zamieszka³¹ przez 
Niemców, w 1921 r. by³o ich 109 (wieś liczy³a 
195 osób). Dziś trudno znaleźæ ślady ich poby-
tu, nie zachowa³y siê nawet nagrobki na cmen-
tarzu ewangelickim. 

Marianka (gmina Mińsk Mazowiecki)

256 Murowany dwór z 2. poł. XIX w. w Mariance
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Mienia to wieś le¿¹ca ok. 3 km od Ceg³o-
wa. Jest tu przystanek kolejowy, mo¿na 

tak¿e dojechaæ biegn¹c¹ obok torów drog¹ 
z Miñska. Wieś jest dobrym punktem wypa-
dowym dla turystów chc¹cych odwiedziæ Lasy 
Mieñskie. Tu w³aśnie zaczynaj¹ siê wytyczo-
ne przez Nadleśnictwo Miñsk ście¿ki rowero-
wo-turystyczne, prowadz¹ce w rozleg³y kom-
pleks leśny. Trudno znaleźæ wyjaśnienie dla 
nazwy miejscowości, która zapewne pochodzi 
od rzeki Mienia. Nasuwaj¹ siê 2 interpretacje: 

albo nazwa wi¹¿e siê z dobytkiem, mieniem, 
albo pochodzi od mieni¹cej siê wody w rze-
ce. W 1445 r. ksiê¿na Anna Holszañska wieś 
i okoliczne dobra przekaza³a szpitalowi św. 
Ducha w Warszawie. Jeszcze w miêdzywoj-
niu szpital św. Ducha mia³ w Mieni 2641 ha 
maj¹tku, w sk³ad którego wchodzi³a cegielnia 
i tartak. W koñcu XVIII w. w Mieni powsta³a 
fi lia szpitala, za³o¿y³y j¹ siostry Mi³osierdzia 
św. Wincentego `a Paulo. W 1809 r. murowa-
ny szpital wraz z towarzysz¹c¹ mu kaplic¹ 

Mienia (gmina Cegłów)

258 Dwukondygnacyjny, klasycystyczny dawny szpital, dziś służy jako Dom Pomocy Społecznej św. Józefa

259 Wnętrze szpitalnej kaplicy

260 Późnogotycka fi gura Chrystusa Frasobliwego – opiekuna chorych

261 Fragment ogrodu, z boku budynek z kolektorami słonecznymi na dachu

262 Czworaki z 1861 r.

263 Nowoczesne kolektory słoneczne w DPS „Jedlina”
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oddano do u¿ytku. Powsta³y byæ mo¿e wg 
projektu Jakuba Kubickiego okaza³y, dwu-
kondygnacyjny, klasycystyczny obiekt, dziś 
s³u¿y jako Dom Pomocy Spo³ecznej św. Józe-
fa. W 1956 r. szpital, a w 1976 r. park przy-
szpitalny wpisano do rejestru Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków. W znajduj¹cej 
siê obok szpitala kaplicy s¹ cenne zabytki: 
późnogotycka fi gura Chrystusa Frasobliwego 
– opiekuna chorych – oraz obraz przedstawia-
j¹cy św. Wincentego `a Paulo z 1803 r. autor-
stwa o. Jana Niezabitowskiego. DPS szczyci 
siê nie tylko zabytkami, ale i nowoczesnymi 
rozwi¹zaniami proekologicznymi, tj. kolek-
torami s³onecznymi oraz mikrobiologiczn¹ 
oczyszczalni¹ ścieków. 

W okresie powstania listopadowego w szpi-
talu leczono Rosjan rannych w bitwie pod 
Iganiami, a potajemnie polskich powstañców. 
Mogi³a zmar³ych, tzw. „Trzy Krzy¿e”, znajdu-
je siê kilkaset metrów na po³udniowy zachód 
od torów w lesie przy drodze do Bud £êkawi-
ckich. Wed³ug miejscowej tradycji s¹ tu pocho-
wani nie tylko powstañcy listopadowi, a tak¿e 
ofi ary epidemii z prze³omu XVIII i XIX w., po-

wstañcy styczniowi, a nawet ¿o³nierze wojny 
1920 r. W 1879 r. w Mieni na bazie szpitala po-
wsta³o pierwsze w Europie uzdrowisko, w któ-
rym leczono gruźlicê. Jego za³o¿yciel lekarz 
Henryk Dobrzycki sta³ siê tym samym pio-
nierem lecznictwa klimatycznego chorób p³uc 
na terenach nizinnych, opartego na czystym 
powietrzu w miejscach po³o¿onych na glebach 
przepuszczalnych i otoczonych lasami igla-
stymi. Dobrzycki pracowa³ w Mieni w latach 
1867–1882. W 1991 r. w 150 rocznicê urodzin 
lekarza, spo³ecznika i patrioty w kaplicy Domu 
Pomocy Spo³ecznej (DPS) w Mieni ods³oniêto 
pami¹tkow¹ tablicê. W 1924 r. w lesie po dru-
giej stronie torów pobudowano budynek sana-
toryjny dla dzieci warszawskich tramwajarzy, 
obecnie jest to DPS „Jedlina” dla osób niepe³-
nosprawnych umys³owo. Odnowiony m.in. 
dziêki funduszom unijnym budynek prezen-
tuje siê okazale (obok niego stanowisko baterii 
s³onecznych zaopatruj¹cych dom w energiê). 
We wsi znajduje siê kapliczka z koñca XIX w., 
s¹siaduj¹ce z dawnym szpitalem czworaki 
z 1861 r., spichlerz z 1927 r. oraz sporo zacho-
wanych drewnianych domów. 

264 265 266

264 DPS „Jedlina”

265 „Trzy Krzyże” – mogiła powstańców listopadowych

266 Kapliczka przydrożna
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Miñsk Mazowiecki jest jednym ze star-
szych miast wschodniego Mazowsza. 

Nazwa miejscowości Miñsko, Mensko nale¿y 
prawdopodobnie do nazw odrzecznych, po-
chodzi od rzeki Mieni, a powsta³a przez po-
³¹czenie z sufi ksem – sk. Z p³yn¹cymi przez 
ten teren rzekami i patronem miasta św. Ja-
nem Chrzcicielem wi¹¿e siê legenda. Świê-
ty po przybyciu na nasze tereny postanowi³ 
ochrzciæ mieszkañców, ale nie p³ynê³a w pobli-
¿u ¿adna rzeka. Wyci¹gn¹³ rêkê a z rozstawio-
nych palców rêki świêtego wyp³ynê³y źród³a 
rzek: Mieni, Srebrnej i Wiśniówki. W XIV w. 
le¿¹cy przy gościñcu Miñsk funkcjonowa³ jako 
osada targowa, któr¹ w 1416 r. naby³ wywodz¹-
cy siê od plemion pruskich ród Gościañskich. 

Przywilej lokacji na prawie che³miñskim wraz 
z prawem targów i jarmarków miejscowośæ 
otrzyma³a 29 maja 1421 r. Rycerz Janusz (Jan) 
z Gościañczyc, stolnik czerski, zgodê na za³o-
¿enie prywatnego miasta dosta³ od ksiêcia ma-
zowieckiego Janusza I Starszego. By³a to jedna 
z pierwszych prywatnych lokacji na Mazow-
szu wschodnim. W 1422 r. erygowano w Miñ-
sku parafi ê, jej drewniany kośció³ mieści³ siê 
w pó³nocnej pierzei rynku miasteczka. Przeka-
zy historyczne mówi¹ o kilku kościo³ach, poza 
parafi alnym wymienia siê drewnian¹ kaplicê 
oraz kośció³ szpitalny pw. św. Ducha. W śred-
niowieczu dziêki s³abej sieci miast, targom 
i po³o¿eniu geografi cznemu miasto rozwija³o 
siê pomyślnie. W 1468 r. potwierdzono i roz-

Mińsk Mazowiecki (siedziba miasta i powiatu)

267 Ulica Karczewska w Mińsku – pocztówka ze zbiorów Tomasza Adamczaka
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270 Budowa drogi Mińsk–Niedziałka w 1927 r. – w tle panorama Mińska
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szerzono przywilej lokacyjny Miñska. W tym 
czasie w czêści zachodniej miñskich w³ości 
kasztelan sendomierski Miko³aj Wolski za³o-
¿y³ gminê miejsk¹ Sendomierz. Rozbudowuj¹-
ce siê wokó³ rynku i traktu karczewskiego oraz 
posiadaj¹ce odrêbny kośció³ fi lialny pw. św. 
Stanis³awa miasteczko oddziela³a od Miñska 
jedynie rzeka Srebrna. W 1549 r. Sendomierz 
uzyska³ prawo do targów i jarmarków. Pomi-
mo przywilejów renesansowy Sendomierz zo-
sta³ wch³oniêty przez bêd¹cy w okresie swoje-
go najwiêkszego rozkwitu Miñsk. 

Jêdrzej Świêcicki, opisuj¹c topografi ê Ma-
zowsza w XVI w., nazwa³ Miñsk najludniej-

szym miastem w okolicy, tylko Przasnysz 
mia³ wiêcej mieszkañców. W mieście kwit³o 
rzemios³o i handel, produkowano znaczne 
ilości piwa, gorza³ki, handlowano lokalnie 
zbo¿em. W koñcu XVI w. w Miñsku by³y 
683 domostwa oraz szpital miejski. Szpital 
w 1557 r. za³o¿y³a i uposa¿y³a Anna z Pniew-
nika, ¿ona Miko³aja Miñskiego. W 1585 r. za-
koñczy³a siê rywalizacja w³aścicieli Miñska 
i Sendomierza, Stanis³aw Miñski, wojewoda 
³êczycki i podkanclerzy koronny Zygmunta III 
Wazy, d¹¿¹c do scalenia dóbr rodowych, kupi³ 
ziemiê Wolskich. W 1597 r. Miñscy z powo-
dów fi nansowych sprzedali miasto Leśniowol-

271 Fara pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

272 Wnętrze kościoła

273 Tablica na Starym Rynku upamiętniająca zamordowaną przez hitlerowców społeczność żydowską Mińska

274 Stary Rynek

275 XIX-wieczny budynek dawnego starostwa

271 272 273

274 275

Tradycja Mazowsza114

powiat minsk.indd   114powiat minsk.indd   114 2013-04-04   08:59:562013-04-04   08:59:56



skim, ci Hlebowiczom, oni zaś oddali je w za-
staw wojewodzie podlaskiemu Stanis³awowi 
Warszyckiemu, potem kupi³ je Wojciech Opa-
liñski. W miêdzyczasie w 1568 r., 1603 r., 
1620 r. miejscowośæ niszczy³y po¿ary. W 2. po³. 
XVII w. w Miñsku by³o 27 piekarzy, istnia³o: 
11 karczm, 13 browarów, 14 spichrzów oraz 9 
gorzelni. Zniszczenia podczas potopu szwedz-
kiego, konkurencja Warszawy, po¿ary i epide-
mie zahamowa³y dalszy rozwój miasta. Miñsk 
wyludnia³ siê, w 1660 r. by³o w nim tylko 225 
domostw, a 40% ludności ¿y³o z rolnictwa; 
w koñcu XVIII w. miasto z ok. 75 domami 
znalaz³o siê na skraju upadku. W 1790 r. Piotr 
Borzêcki zakwestionowa³ prawa miejskie miñ-
szczan, list ¿elazny króla Stanis³awa Augusta 
Poniatowskiego nie rozstrzygn¹³ sporu, walka 
toczy³a siê jeszcze za czasów Jezierskich, którzy 
w 1807 r. nabyli na licytacji miasto i okoliczne 
wsie. W 1795 r. Miñsk znalaz³ siê w zaborze 
austriackim. W 1816 r. zosta³ siedzib¹ obwo-
du stanis³awowskiego, w 1842 r. powiatu sta-
nis³awowskiego, a od 31 grudnia 1866 r. nowo 
utworzonego powiatu miñskiego. Tym samym 
Miñsk sta³ siê miejscem urzêdowania w³adz 
powiatowych przez prawie 200 lat, z wyj¹tkiem 
okresu 1975–1998. Od 1868 r. do 1916 r. mia-
sto wystêpowa³o pod zmienion¹ nazw¹ No-
womiñsk. Po wybudowaniu traktu brzeskiego 
oraz linii kolei warszawsko-terespolskiej na-
st¹pi³ wzrost gospodarczy miasta. W 1810 r. li-
czy³o ono 529 mieszkañców, a w 1885 r. 2940, 
coraz liczniej osiedla³a siê ludnośæ ¿ydowska. 
Do I wojny światowej Miñsk by³ ośrodkiem 
chasydzkim, mistyczny ruch skupia³ siê wokó³ 
cadyka Jakuba Per³owa. Ze wzglêdu na podpo-
rz¹dkowanie ziem Kongresówki Rosji w mie-
ście mieszkali Rosjanie, stacjonowa³y carskie 
wojska. Wiek XIX poza zmianami admini-
stracyjnymi, komunikacyjnymi, demografi cz-
nymi przyniós³ zniszczenia wojenne zwi¹zane 
z kampani¹ napoleoñsk¹ i powstaniami naro-
dowymi. W czasie powstania listopadowego 
w mieście stacjonowa³y oddzia³y polskiego 
wojska, potem przechodzi³a têdy zarówno 
polska, jak i rosyjska armia. Walki o Miñsk 
mia³y miejsce 1 i 26 kwietnia oraz 14 lipca 
1831 r. Podczas powstania styczniowego walki 
w mieście toczy³y siê w nocy z 15 na 16 kwiet-

nia i z 17 na 18 maja 1863 r. W 1862 r. do wa¿-
niejszych obiektów miasta nale¿a³y: kośció³, 
pa³ac, budynek poczty, rzeźnia, szopa na wagê, 
biura powiatu, s¹d, apteka, szko³a elementar-
na, magistrat. Poza licznymi przedstawicie-
lami rzemios³a pod koniec XIX w. w mieście 
by³o 6 fabryk, a od 1898 r. fi lia zak³adu Towa-
rzystwa Machin i Odlewów Konstanty Rudzki 
i Spó³ka. W fabryce konstruowano mosty, tur-
biny oraz produkowano pociski. W 1874 r. hr. 
Seweryn Doria-Derna³owicz zosta³ ostatnim 
w³aścicielem Miñska, licz¹ce 3510 morgów 
dobra naby³ od Jezierskich za 150 000 rub-
li. Prze³om XIX i XX w. okaza³ siê korzystny 
dla miasta, intensywnie ros³a liczba ludności, 
zwiêksza³ siê jego obszar. Na pocz¹tku XX w. 
wybudowano w Miñsku świ¹tynie – prawo-
s³awn¹ i mariawick¹ – oraz szpital powia-
towy. W 1903 r. miasto liczy³o 4848 osób, 
a w 1917 r. 12 300. W 1915 r. w czasie dzia³añ 
I wojny światowej Rosjan zast¹pili okupanci 
niemieccy. W 1916 r. szef zarz¹du genera³-gu-
bernatora wprowadzi³ nazwê Miñsk Mazowie-
cki. 11 listopada 1918 r. miasto po rozbroje-
niu Niemców przez cz³onków POW powita³o 
d³ugo oczekiwan¹ niepodleg³ośæ. W sierpniu 
1920 r. sta³o siê miejscem walk ostatniego 
etapu bitwy warszawskiej, w Miñsku gościli 
Marsza³ek Józef Pi³sudski i genera³ Józef Hal-
ler. Okres miêdzywojnia okaza³ siê dla miasta 
korzystny, przeprowadzono szereg inwestycji, 
poprawiono nawierzchniê dróg, wybudowano 
elektrowniê, 7-klasow¹ szko³ê powszechn¹, li-
ceum, starostwo powiatowe, ośrodek zdrowia. 
Miñsk dalej pozosta³ lokalnym ośrodkiem 
handlu i rzemios³a, wśród zak³adów prze-
mys³owych dominowa³y fi rmy zatrudniaj¹ce 
1–20 pracowników. Od 1921 r. do 1939 r. miñ-
skie koszary sta³y siê miejscem stacjonowania 
7 Pu³ku U³anów Lubelskich. II wojna światowa 
nie przynios³a wiêkszych zniszczeñ material-
nych miastu, które Niemcy zajêli 12 września 
1939 r. Dotkliwe by³y straty ludności, dokona-
no eksterminacji ludności ¿ydowskiej, w miê-
dzywojniu stanowi¹cych ok. 40% miñszczan. 
Podczas wojny w mieście dzia³a³y zakonspi-
rowane struktury AK obwodu „Mewa–Jam-
nik–Kamieñ”, które 30 lipca 1944 r. wyzwoli-
³y miasto w ramach akcji „Burza”. Po wojnie 
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stale ros³a liczba mieszkañców Miñska z 10 
tys. w 1945 r. do blisko 38 tys. w 2010 r. Wraz 
ze wzrostem liczby ludności powiêksza³ siê jego 
obszar, rozwija³o budownictwo jednorodzinne 
i spó³dzielcze. Najintensywniejsz¹ rozbudowê 
zapocz¹tkowano w latach 90. XX w., wp³ynê-
³a ona na wygl¹d miasta, z którego w szybkim 
tempie zniknê³a du¿a czêśæ drewnianej zabu-
dowy. W 1975 r. w³¹czony do woj. siedleckie-
go Miñsk przesta³ byæ miastem powiatowym, 
po reformie administracyjnej w 1999 r. po-
nownie zosta³ siedzib¹ powiatu woj. mazo-
wieckiego. W 1979 r. oddano do u¿ytku zespó³ 
dworcowy PKP i PKS, a w 1994 r. uruchomio-
no drugi przystanek kolejowy Miñsk Mazo-
wiecki-Anielina. W 1984 r. w mieście swoj¹ 
siedzibê mia³y 44 zak³ady przemys³owe, 225 
sklepów detalicznych i 15 punktów gastro-
nomi. Po 1989 r. powsta³o wiele nowych fi rm 

us³ugowych i produkcyjnych, centra handlo-
we, placówki oświatowe. 

Zazwyczaj przez Miñsk przeje¿d¿a siê, po-
dró¿uj¹c w kierunku Warszawy czy Siedlec, 
warto wtedy zatrzymaæ siê na d³u¿ej, aby lepiej 
poznaæ osobliwości jednego z najstarszych 
po tej stronie Wis³y mazowieckiego mia-
sta. Dla odwiedzaj¹cych ma ono bogat¹ ofertê 
kulturaln¹, gastronomiczn¹ oraz noclegow¹. 
Osoby zainteresowane histori¹ znajd¹ naj-
wiêksz¹ w powiecie liczbê zarejestrowanych 
zabytków architektonicznych. Jad¹c traktem 
brzeskim, czyli ul. Warszawsk¹, zatrzymajmy 
siê przy Starym Rynku, który przez wieki by³ 
sercem miasta. Na rynku odbywa³y siê targi, 
wa¿ne uroczystości, zatrzymywa³y siê pol-
skie czy wrogie wojska, a w znajduj¹cym siê 
w jego pó³nocnej pierzei kościele parafi alnym 
modlono siê w chwili trwogi czy radości. Nie-
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276 Drzewo genealogiczne rodu Mińskich – Muzeum 
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istniej¹ce drewniane domy zachodniej czêści 
Starego Rynku, bêd¹ce podczas II wojny świa-
towej fragmentem miñskiego getta, uwieczni³ 
re¿yser Andrzej Wajda, krêc¹c sceny do fi lmu 
„Brzezina”. Resztki ciekawszej drewnianej 
zabudowy zobaczymy na ul. Spó³dzielczej, 
Limanowskiego, Daszyñskiego, Warszaw-
skiej. Obecnie Stary Rynek to skwer i miej-
sce, gdzie odbywaj¹ siê lokalne uroczystości, 
stoi na nim Pomnik Niepodleg³ości oraz obe-
lisk ¿ydowskich mieszkañców miasta, którzy 
zginêli w Zag³adzie. Jak dawniej nad czêści¹ 
pó³nocn¹ góruje fara pw. Narodzenia Naj-
świêtszej Marii Panny – w XVI w. murowa-
n¹ świ¹tyniê wznieśli ówcześni w³aściciele 
miasta Miñscy. Obiekt w latach 1908–1912 
gruntownie przebudowano, autorem projektu 
by³ znany architekt Józef Pius Dziekoñski. 
Dodano nawy boczne, wie¿e, kaplicê, czêśæ 

po³udniow¹ transeptu i zakrystiê z kruchta-
mi*. Z dawnego budynku świ¹tyni pozosta³a 
sklepiona kolebkowo zakrystia. Cenne wy-
posa¿enie neobarokowej świ¹tyni stanowi 
umieszczony w o³tarzu g³ównym drewniany 
krucyfi ks z 1629 r. oraz marmurowa misa 
chrzcielna z XVIII w. i mosiê¿ne ¿yrandole. 
W nawie bocznej – namalowany przez Jana 
Moniuszkê, syna kompozytora, obraz „Mat-
ki Bo¿ej Wniebowziêtej” z pocz¹tku XX w., 
w 2000 r. zosta³ on ukoronowany i stanowi 
obiekt kultu miñskiego sanktuarium maryj-
nego. Przed obrazem w 1920 r. modli³ siê gen. 
Haller, dlatego nazywa siê go Matk¹ Bo¿¹ 
Hallerowsk¹ czy Pani¹ Hallera. Nie zachowa³ 
siê przykościelny cmentarz, ale warto d³u¿ej 
pospacerowaæ po obecnym cmentarzu para-
fi alnym pochodz¹cym z 1. po³. XIX w. Nie-
trudno bêdzie spotkaæ zabytkowe nagrobki 
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z piaskowca: klasycystyczne – Bart³omieja 
Lanckoroñskiego, Marii Sikorskiej, Stasia 
Oczesalskiego, Wandy Bissen, Walentego 
Kwiatkowskiego; secesyjne – Marii Nikiel, 
W³adys³awa Orzechowskiego; oraz nagrobek 
w stylu romantycznym Maurycego Rudni-
ckiego. Oprócz wymienionych kilkanaście 
innych nagrobków ma wartośæ historyczn¹, 
nie brakuje pomników zas³u¿onych i zwi¹za-
nych z wa¿nymi wydarzeniami osób, np. Janu-
sza Olszanowskiego adiutanta J. Pi³sudskiego 
czy Jana Bujaka, którego śmieræ wywo³a³a po-
grom anty¿ydowski w 1936 r. W prawos³aw-
nej czêści nekropolii spoczywa spokrewniony 

z carsk¹ rodzin¹ Lew Romanow s³u¿¹cy w 13 
W³odzimierskim Pu³ku. 

Wracaj¹c na ul. Warszawsk¹, na zachód 
od rzeki Srebrnej znajdziemy kolejny uk³ad 
przestrzenny z okresu lokacji miasta Sendo-
mierza – to zapomniany rynek, który po kil-
kuset latach odkry³ mieszkaniec Miñska ar-
chitekt Marian Benko. Po³udniow¹ pierzejê 
rynku, obecnie pl. Kiliñskiego, ozdabia kla-
sycystyczny budynek dawnego Starostwa 
Powiatowego. Obiekt wybudowano w latach 
1847–1853 z inicjatywy hr. Karola Jezierskie-
go, budynek zaprojektowa³ Henryk Marco-
ni. W koñcu lat 30. XX w. w³adze powiatowe 

285 Kościół mariawicki
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288 Willa dr. Jana Huberta, zasłużonego dla Mińska lekarza i społecznika
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przenios³y siê do nowego budynku, autorstwa 
architekta powiatowego Micha³a S³awiñskie-
go, w którym znajduj¹ siê do dzisiaj. Patrz¹c 
w stronê pó³nocn¹ rynku nieistniej¹cego re-
nesansowego miasteczka, zobaczyæ mo¿na 
drogê wjazdow¹ do naj³adniejszej zabytkowej 
budowli w mieście – klasycystyczno-baroko-
wego pa³acu. Opisuj¹c Mazowsze w XVI w., 
Jêdrzej Świêcicki wspomina³, ¿e w Miñsku 
znajdowa³y siê pa³ace znamienitych panów, 
chodzi³o o rody Miñskich i Wolskich. Do dzi-
siaj zachowa³a siê tylko jedna siedziba w³aści-
cieli miasta. Wybudowano j¹ w miejscu dwo-
ru Wolskich, by³ piêtrowy, mia³ cylindryczne 
wie¿e oraz sklepione potê¿nymi kolebkami 
piwnice i parter. W celu zwiêkszenia bezpie-
czeñstwa po³¹czono go biegn¹cym do kościo³a 
pod rzek¹ lochem. Wed³ug ustnej tradycji dru-
gie odga³êzienie lochu koñczy³o siê na wzgó-
rzu cmentarza, czyli tam, gdzie mia³a byæ 
siedziba Miñskich. Oko³o 1650 r. Warszyccy 
w miejscu sendomierskiego dworu wybudo-
wali istniej¹cy do dzisiaj pa³ac. Obiekt czê-
sto przebudowywano, obecny wygl¹d to efekt 
remontu przeprowadzonego w latach 1825–
1828, kiedy to dostawiono m.in. kondygnacjê. 
We fragmencie murów podziemia znalezio-
no gotyckie ceg³y, mo¿e pochodz¹ce z zamku 
Miñskich. Wybudowany na planie prostok¹ta 
pa³ac ujêto ryzalitami bocznymi, we wnêtrzu 
dwutraktowy uk³ad pomieszczeñ, na parterze 
du¿a sieñ z wykonanym z piaskowca baroko-
wym kominkiem z 1775 r. Budowlê od nazwi-
ska ostatnich w³aścicieli nazywa siê pa³acem 
Derna³owiczów, jest to najstarszy świecki 
obiekt miasta. Pa³ac jest siedzib¹ Miejskiego 
Domu Kultury, podczas remontu od strony 
wschodniej dobudowano pe³ni¹cy funkcjê 
sceny taras. W piwnicach od kilku lat dzia³a 
restauracja Pa³acowa Paw³a Bêsia. Otaczaj¹cy 
pa³ac romantyczny park krajobrazowy powsta³ 
pocz¹tkowo w stylu w³oskim, w 2. po³. XIX w. 
zosta³ przekomponowany, rzekê Srebrn¹ ujêto 
w 2 kana³y, a p³yn¹c¹ wodê spiêtrzono jazami. 
W parku s¹ pomniki przyrody: d¹b szypu³ko-
wy, jesion wynios³y, topola bia³a, topola czarna 
oraz dwa klony zwyczajne. 

Poza rynkami, kościo³em pw. NNMP i pa³a-
cem w mieście zachowa³y siê inne warte zoba-

czenia zabytkowe budowle. Du¿o m³odszym 
zabytkowym obiektem sakralnym ni¿ kośció³ 
parafi alny jest kośció³ mariawicki. Wybudo-
wana w stylu neogotyckim świ¹tynia powsta³a 
w 1911 r., w jej konsekracji uczestniczy³ bi-
skup Jan Maria Kowalski. Kośció³ wybudowa-
no na terenie dawnej wsi Goździk, obecnie ul. 
Traugutta. Niestety, nie zachowa³a siê inna, 
wybudowana w latach 1901–1903, budowla 
sakralna Goździka, tj. cerkiew prawos³awna. 
Obiekt z ocynkowan¹ kopu³¹ i dzwonnic¹ po-
wsta³ wg projektu in¿. Wierzbickiego, podobne 
budowle wybudowano w Ostro³êce i Przasny-
szu. Pozosta³ości¹ po rozebranej w 1936 r. cer-
kwi jest ozdobna kuta brama, wykorzystana 
jako wejście do Muzeum Ziemi Miñskiej przy 
ul. Okrzei 16. W ostatnich latach w mieście 
erygowano nowe parafi e pw. św. Antoniego 
z Padwy, pw. św. Jana Chrzciciela oraz para-
fi ê wojskow¹ pw. św. Micha³a Archanio³a. 
Miejsca kultu uzupe³niaj¹ kapliczki i krzy¿e, 
jest ich ok. 90, najstarsza z XVIII w. kapliczka-
-kolumna znajduje siê na rogu ul. Budowlanej. 

Bêd¹c przy siedzibach ziemiañskich, war-
to wspomnieæ o dworze Andriollego, zabytku 
wpisanym do rejestru w 1962 r. Dwór zwany 
Stasinów wzniesiono w 2. po³. XIX w., w latach 
1873–1882 nale¿a³ do malarza, rysownika Mi-
cha³a Elwiro Andriollego. W miñskim kościele 
Andriolli wzi¹³ ślub z Natali¹ Tarnowsk¹, zie-
miank¹ z pobliskich Osin. W Stasinowie mia-
³y powstaæ s³ynne ilustracje do Pana Tadeusza, 
Starej Baśni. Stoj¹cy na koñcu ul. Warszawskiej 
dwór zaniedbano, obecnie to gruzowisko frag-
mentów ścian; podobny los spotka³ zaprojek-
towany przez Andriollego nagrobek jego matki 
i córki, które spoczywaj¹ na miñskim cmen-
tarzu. Przy ul. Okrzei 16 zachowa³a siê tak¿e 
siedziba ziemiañska rodziny £ubieñskich z lat 
30. XX w. W zaprojektowanym przez Micha-
³a S³awiñskiego pa³acyku mieści siê Muzeum 
Ziemi Miñskiej. Bardziej u¿ytkowy charakter 
mia³y inne obiekty zabytkowe Miñska. Znaj-
duj¹cy siê przy ul. Warszawskiej 149 klasycy-
styczny budynek poczty wzniesiono w okresie 
przebudowy traktu brzeskiego, dalej mieści 
siê w nim urz¹d pocztowy. Budynek powsta³ 
na pocz¹tku XIX w. wed³ug standardowego 
projektu, identyczny budynek wzniesiono 
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w Ka³uszynie. Przy ul. Warszawskiej s¹ jeszcze 
2 zabytkowe obiekty: pierwszym jest budynek 
szkolny z 1. po³. XIX w. zwany budynkiem Ko-
misji Edukacji Narodowej, obecnie siedziba 
ZNP, drugim kamienica pod nr. 161. Za tora-
mi kolejowymi widaæ willê dr. Jana Huberta, 
zas³u¿onego dla Miñska lekarza i spo³ecznika. 
Dr Hubert sta³ siê pierwowzorem powieścio-
wego Judyma Stefana ¯eromskiego, pisarz by³ 
krewnym ¿ony doktora, Anny. Po komplet-
nym remoncie w 2010 r. w willi mieści siê Mu-
zeum 7 Pu³ku U³anów oddzia³ MZM. Zareje-
strowanym przez konserwatora budynkiem 
jest u¿ytkowany od 1932 r. Zespó³ Wojskowej 
Komisji Uzupe³nieñ przy ul. Piêknej. Obiek-
tami o znaczeniu historycznym s¹ równie¿: 
willa Frydrychów z koñca XIX w., budynek 
internatu przy ul. Piêknej z pocz¹tku XX w., 
budynek szko³y podstawowej z lat 30. XX w., 
mieszcz¹cy siê przy ul. Kopernika, kamienice 
przy ul. Warszawskiej i Pi³sudskiego. Szkoda, 
¿e nie wpisano do rejestru zabytków zachowa-
nych w mieście brukowanych dróg, ostatni ka-
wa³ek starego bruku przy ul. Górki zast¹piono 
wspó³czesn¹ betonow¹ kostk¹. Skoro mowa 
o drogach, to ciekawostk¹ Miñska jest liczba 
rond, która powoduje, ¿e niektórzy ¿artobli-
wie mówi¹ o Rondolandii. W 2005 r. wpisano 
do rejestru zabytków znajduj¹cy siê przy ul. 
D¹brówki cmentarz ¿ydowski z 2. po³. XIX w., 
to jedna z lepiej zachowanych tego typu nekro-
polii na Mazowszu, drug¹, starsz¹, zniszczono 
podczas II wojny światowej. Pozosta³e miejsca 

kultu, ³aźnia, bo¿nica, synagoga miñskich wy-
znawców judaizmu, nie zachowa³y siê. Warto 
wiedzieæ, ¿e „kr¹¿¹c” po miñskich ulicach, 
mo¿na napotkaæ liczne pomniki upamiêtnia-
j¹ce wydarzenia historyczne, które nie omi-
nê³y w ci¹gu wieków miasta. Ciekawsze to: 
pomnik Niepodleg³ości, Konstytucji 3. Maja, 
Szarych Szeregów, Gen. Andersa, 1 Pu³ku 
Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa, Katastro-
fy Smoleñskiej. Warto wspomnieæ, ¿e w ko-
szarach, w których przed II wojn¹ światow¹ 
stacjonowa³ 7 Pu³k U³anów Lubelskich, prze-
bywa³a ulubiona klacz Marsza³ka Kasztanka. 
Miejsce jej pochówku przypomina g³az i obec-
nie stanowi swoist¹ atrakcjê. 

Dzia³aj¹ce w mieście Towarzystwo Przyja-
ció³ Miñska Mazowieckiego i Muzeum Zie-
mi Miñskiej podejmuj¹ szereg inicjatyw, aby 
przybli¿yæ dawny Miñsk, jednymi z ciekaw-
szych by³y wystawy o mniejszościach wyzna-
niowych i religijnych. Nostalgiê za nieistnie-
j¹cym miastem spotkamy w opowiadaniach 
pisarza i poety Tadeusza Chróścielewskie-
go, warto z jego Okruchami d³ugiego ¿ycia, 
Ukochanym miastem czy Pejza¿em z Baśk¹ 
i paniutkami wybraæ siê na spacer ulicami 
grodu nad Srebrn¹. Mo¿e przy okazji mi-
nie nas duch urodzonego w Miñsku „ksiêcia 
naturszczyków”, aktora, pisarza-samouka, 
kamieniarza Jana Himilsbacha, który b³¹dzi 
po ulubionej „pompce” na krañcu ul. Sporto-
wej, „Piachach” czy nosz¹cym jego imiê mo-
ście na Srebrnej. 
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Mrozy to dawne letnisko, obecnie du¿a 
wieś, któr¹ na czêśæ pó³nocn¹ i po³u-

dniow¹ dzieli linia kolejowa oraz rzeczka Wi-
tówka II. Okaza³y budynek stacji w Mrozach 
powsta³ w 1888 r. wg projektu warszawskiego 
architekta Alfonsa Kropiwnickiego jako mu-
rowany piêtrowy budynek z drewnian¹ po-
czekalni¹ i werand¹. Kropiwnicki by³ tak¿e 
autorem projektów nieistniej¹cych ju¿ budyn-
ków stacyjnych w Mi³ośnie i Miñsku. Dziś 
mrozowski dworzec s³u¿y m.in. turystom 
udaj¹cym siê do rezerwatu leśnego „Rudka 
Sanatoryjna”. Trzykilometrow¹ trasê Mrozy–

Rudka pokonuj¹ oni pieszo lub na rowerach. 
W latach 1908–1967 kursowa³a têdy kolejka 
konna. Obecnie dziêki zaanga¿owaniu w³adz, 
spo³eczników, dotacji unijnych wskrzeszono 
ideê kolejki, trwa rekonstrukcja wagonu i po-
rz¹dkowanie terenu pod torowisko. W Mro-
zach by³a równie¿ kolejka w¹skotorowa, która 
do 1936 r. jeździ³a do Ka³uszyna. 

Mrozy to miejscowośæ powsta³a w XVI w. 
w czasie kolejnej fali kolonizacji Mazowsza 
prawobrze¿nego. Le¿¹ca w puszczy osada na-
zywa³a siê Grozy, z czasem upowszechni³a siê 
obecna nazwa, pochodz¹ca b¹dź od przezwi-

Mrozy (siedziba gminy)
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290 Zabytkowy budynek stacji kolejowej w Mrozach

291 Drewniany budynek – dawna siedziba Urzędu Gminy

292 Pomnik upamiętniający kapelana AK, Szarych Szeregów i NSZ, ks. Kazimierza Fertaka

293 Pomnik upamiętniający bohaterów gminy Kufl ew

294 Kwatery żołnierskie na miejscowym cmentarzu
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295 Współczesny kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach

296 Kapliczka w pomnikowym dębie

297 Stara maszyna przy jednej z posesji

ska, b¹dź od swoistego mikroklimatu, charak-
teryzuj¹cego siê ch³odniejszymi latami i d³ugo 
zalegaj¹cym śniegiem. Obecna nazwa Mrozy 
pojawi³a siê w 1791 r. Tradycja miejscowa 
mówi³a, ¿e to z powodu zamarzniêcia ¿o³-
nierzy napoleoñskich, ale nie by³oby to zgod-
ne z prawd¹, gdy¿ nazwa istnia³a wcześniej. 
Na pocz¹tku XVIII w. obok Mrozów znajdo-
wa³y siê osady: Semanowizna, Wola Ka³uska, 
Bernatowizna, Dêbkowizna, Koz³owizna, Wy-
myśle i Wydmusy, z czasem wesz³y one w sk³ad 
dzisiejszej miejscowości. Osada nale¿a³a za-
równo do dóbr ka³uszyñskich (czêśæ na pó³noc 
od torów), jak i do kufl ewskich (czêśæ na po³u-
dnie od torów). W pocz¹tkach XIX w. osadni-
kami, których nie odstraszy³y trudne warunki 
i rosn¹ca puszcza, byli niemieccy koloniści. 
Po wybudowaniu traktu brzeskiego licznie 
przybywali tu ¯ydzi. Polacy byli zazwyczaj 
tokarzami, ko³odziejami, stolarzami, ¯ydzi 
kupcami, a Niemcy pracowali na kolei lub ¿yli 
z uprawy roli. Miejscowośæ urz¹dzono kolo-
nialnie. W XIX w. przy zachêcie hr. D¹brow-
skiej w osadzie zak³adano m³yny i tartaki. 
W 1886 r. w Mrozach by³o ponad 400 miesz-
kañców. Dalszy rozwój miejscowości wi¹za³ 

siê z budow¹ kolei warszawsko-terespolskiej, 
dziêki której sta³a siê ona podwarszawskim 
kurortem, chêtnie odwiedzanym zw³aszcza 
przez osoby mniej zamo¿ne. W 1908 r. wpi-
sano j¹ do rejestru wsi letniskowych. Podob-
no leczono tu metod¹ hydroterapii ks. Seba-
stiana Kneippa, czyli po prostu zimn¹ wod¹. 
W 1918 r. Mrozy liczy³y 1080 osób i ok. 100 
domów. W miêdzywojniu miejscowośæ sta-
nowi³a kulturowo-religijno-narodowościo-
w¹ mozaikê. We wsi, ze wzglêdu na licznych 
przyjezdnych, poza tartakiem, m³ynami, 
piekarniami, masarniami i innymi tego typu 
zak³adami, powstawa³y fryzjernie, herbaciar-
nie, cukiernie, jad³odajnie (karczmy), banki. 
W 1938 r. dla letników wynajmowano ponad 
100 domów, przedwojenne wille z werandami 
spotkamy dziś na ul. Pokoju. Na tej samej uli-
cy mo¿emy równie¿ podziwiaæ liczne pomniki 
przyrody, w tym klon zwyczajny, 4 dêby szy-
pu³kowe i 12 brzóz brodawkowych. Klimat, 
zieleñ, infrastruktura zachêci³a do przyjazdu 
m.in. poetê Artura Oppmana, malarza Sta-
nis³awa Mas³owskiego, aktora Wincentego 
Rapackiego czy pisarza i redaktora Konrada 
Prószyñskiego. Podobno Oppman, nikogo 
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nie widz¹c, spacerowa³ po wsi, poruszaj¹c us-
tami, tak powstawaæ mia³y jego wiersze. W po-
³owie lat 20. XX w. w Mrozach zamieszka³a 
animatorka kultury, aktorka Helena Wielo-
bycka, pieni¹dze z organizowanych przedsta-
wieñ przeznaczy³a m.in. na budowê stra¿nicy, 
szko³y i kościo³a. W Mrozach Niemcy i ¯ydzi 
mieli swoje domy modlitw, Polacy nale¿eli 
do parafi i w Ka³uszynie i Kufl ewie. Dopiero 
w 1931 r. powsta³a tu parafi a rzymskokatoli-
cka pw. św. Teresy od Dzieci¹tka Jezus. Wraz 

ni¹ pobudowano drewniany kośció³, s³u¿y³ 
wiernym do po¿aru w 1979 r. Obecny kośció³ 
zosta³ oddany do u¿ytku w 1986 r. Po woj-
nie wieś straci³a letniskowy charakter oraz 
ró¿norodnośæ kulturow¹, zaczê³a siê rozbu-
dowywaæ po³udniowa jej czêśæ, zw³aszcza 
po elektryfi kacji kolei. Wybudowano now¹ 
szko³ê podstawow¹, a w 1944 r. otworzono 
szko³ê średni¹ i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹. 
W 1973 r. Mrozy zosta³y wsi¹ gminn¹, s¹ ni¹ 
do dzisiaj. 

298 Dąb pomnik przyrody

299 W planach Gminy jest odbudowa zabytkowego tramwaju 
konnego

300 Zbiornik retencyjny jest równocześnie miejscem wypoczynku

301 Rzeka Trytwa
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W miejscowości ju¿ przed II wojn¹ światow¹ 
kwit³o ¿ycie kulturalne, teraz Mrozy s¹ w tej 
dziedzinie bardzo aktywn¹ gmin¹, która przy 
okazji nie zapomina o korzeniach. Corocz-
nie od kliku lat organizowany jest festyn „Dni 
Mrozów”, a najnowsz¹ imprez¹ jest Festiwal 
Sztuki Ludowej. W Gminnej Bibliotece Pub-
licznej mo¿na ogl¹daæ zbiory Izby Regionalnej. 

W Mrozach i jego okolicach warte s¹ obejrze-
nia obiekty o charakterze zabytkowym. S¹ 
to 2 m³yny wodne: Dêbkowizna – drewniany 
z koñca XIX w., i No¿ownia – murowany z XIX 
w., murowana kapliczka z pocz¹tku XX w. na 
ul. Pokoju oraz pomnik ku czci bohaterów gmi-
ny Kufl ew na ul. Mickiewicza. Ciekawostk¹ 
jest promienisty uk³ad ulic tej miejscowości. 

302 Młyn wodny „Nożownia”

303 Młyn wodny „Dębkowizna”

302

303
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Niedu¿a wieś oddalona 2 km od Sienni-
cy. W XIX w. wieś nale¿a³a najpierw 

do podprefekta pow. siennickiego Stanis³awa 
Dzwonkowskiego, potem do Karola Hennen-
berga. Hennenberg z ¿on¹ Ann¹ prowadzili 
zak³ad przemys³owo-rolny „Nowodwór” oraz 
sklep w Warszawie na rogu ul. Senatorskiej 
i Rymarskiej, w którym sprzedawane by³y 
wyroby produkowane w zak³adzie. W folwar-
ku pracowa³y m³yny kupiecki i gospodarczy, 
gorzelnia, s³odownia, krochmalnia. Do Hen-
nenbergów poza Nowodworem nale¿a³y fol-

warki: Bestwiny i Pogorzel. Adolf Hennen-
berg ograniczy³ dzia³alnośæ do produkcji 
okowity dla zak³adów monopolu spirytuso-
wego w Warszawie oraz do pracy m³yna. Jego 
syn Zygmunt w 1941 r. by³ dowódc¹ s³ynnego 
Dywizjonu 303. We wsi s¹ stawy, kiedyś by³ 
to ośrodek zarybieniowy, obecnie 50-hektaro-
wy akwen funkcjonuje jako „£owisko Nowo-
dwór”. Dwa stawy s¹ udostêpnione dla amato-
rów po³owu ryb, co w po³¹czeniu z atrakcyjn¹ 
rekreacyjnie okolic¹ stwarza mi³e miejsce 
do odpoczynku. 

Nowodwór (gmina Siennica) 

304

306305

304 „Łowisko Nowodwór”

305 Nieeksplatowane stawy

306 Kapliczka przydrożna
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Okuniew to du¿a wieś nad rzek¹ D³ug¹ 
le¿¹ca na zachodnim krañcu powiatu 

miñskiego. Prowadzi têdy m.in. droga woje-
wódzka Warszawa–Wêgrów, wcześniej bieg³ 
trakt z Warszawy do Wilna. Dawniej wieś 
otacza³y ogromne lasy, dzisiaj zieleñ to tereny 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu oraz le¿¹ce na pó³nocy las i bagna. 
Okuniew nie pe³ni obecnie ¿adnej funkcji 
administracyjnej, w Ksiêstwie Warszawskim 
by³ siedzib¹ podprefektury, w Kongresówce 
powiatem, a w latach 1918–1972 gmin¹. Hi-
storia miejscowości zaczyna siê od D³ugiej 
Woli, wsi, która w 1538 r. zosta³a prywatnym 
miastem. Pozwolenie na lokacjê od króla Zyg-
munta I otrzyma³ za zas³ugi Stanis³aw Okuñ, 

potomek rycerza Okunia, w³aściciela dóbr 
ci¹gn¹cych siê od Pustelnika do Pragi. Miasto 
rozwija³o siê, powsta³ dwór i parafi a, ale potop 
szwedzki, wojna pó³nocna, po¿ary i epidemie 
zahamowa³y pozytywne przemiany. Po powsta-
niu listopadowym i walkach gen. ¯ymirskie-
go, gen. Szembeka z Rosjanami miasteczko 
sp³onê³o, a po styczniowym przesz³o na w³as-
nośæ carskiego genera³a. W 1869 r. Okuniew 
straci³ prawa miejskie, stagnacjê pog³êbi³a 
budowa kolei warszawsko-terespolskiej, wieś 
znalaz³a siê na uboczu. Co prawda dziedzic 
z Okuniewa wybudowa³ 3-kilometrow¹ ko-
lejkê w¹skotorow¹ ³¹cz¹c¹ Okuniew z Mi³os-
n¹, ale przetrwa³a ona do 1915 r. Miêdzy ni¹ 
a przystankiem kolejowym Mi³osna wyros³a 

Okuniew (gmina Halinów) 

307 Klasycystyczny murowany budynek kościoła w Okuniewie

308 Wnętrze kościoła

309 Plebania

307

308

309
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osada Cechówka. Intensywnie wycinano lasy, 
zw³aszcza z budowanego niedaleko poligonu 
artylerii. Po sierpniowej bitwie pod nieda-
lekim Ossowem w 1920 r. na miejscowym 
cmentarzu pojawi³a siê zbiorowa mogi³a pol-
skich ¿o³nierzy Grób Nieznanego ¯o³nierza. 
II wojna światowa nie ominê³a Okuniewa. 
W 1944 r. znalaz³ siê on w centrum bitwy 
pancernej, co przynios³o miastu ogromne 
starty. Ofi ary z 1944 r. i z 1939 r. przypomina 
g³az na dawnym rynku. Jednak ruiny pa³acu 
nie s¹ skutkiem wojny, zniszczeñ dokonali lu-
dzie, a szkoda, bo pobudowany w XIX w. przez 
hr. Jana £ubieñskiego obiekt by³ imponuj¹cy. 
By³ budowl¹ klasycystyczn¹, z piêkn¹ fasad¹, 
dwoma skrzyd³ami i czterospadowym da-
chem. Jego pozosta³ości wraz z parkiem jako 

zespó³ dworski w 1977 r. wpisano do rejestru 
zabytków. Wcześniej, bo w 1958 r., w rejestrze 
umieszczono klasycystyczn¹ kaplicê cmen-
tarn¹ z 1836 r. oraz kośció³ wraz plebani¹. 
Kośció³ i plebania to najbardziej znane tego 
typu obiekty w Polsce, s¹ one miejscem planu 
fi lmowego serialu „Plebania”. Klasycystycz-
ny murowany budynek kościo³a powstawa³ 
w latach 1823–1835 wg projektu Jakuba Ku-
bickiego i by³ kolejn¹ świ¹tyni¹ Okuniewa. 
Wcześniejsze drewniane kośció³ki sp³onê³y, 
pierwszy w 1540 r. wybudowa³ za³o¿yciel mia-
sta S. Okuñ, a drugi w 1692 r. Stefan Grzy-
bowski. Mieszkañcy zdaj¹ siê nie wiedzieæ, 
¿e w kosztach budowy obecnego kościo³a i ka-
plicy cmentarnej partycypowa³ hr. £ubieñski, 
gdy¿ znajduj¹cy siê na miejscowym cmenta-

310 311

314313312

310 Głaz upamiętniający ofi ary II  wojny światowej

311 Kaplica cmentarna z 1836 r.

312 Na rynku znajduję się obecnie park z placem zabaw

313 Grób poległych w wojnie bolszewickiej

314 Jeden z XIX-wiecznych nagrobków
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rzu grób tej rodziny jest bardzo zaniedbany. 
W 1991 r. XIX-wieczny ¿ydowski cmentarz 
w Okuniewie uznano za zabytek. Na znajdu-
j¹cej siê w lesie obok cmentarza katolickiego 
nekropolii zachowa³o siê sporo macew, w tym 
macewa z 1881 r. Nie wiadomo czy pochodz¹-
cy z Okuniewa Abraham Ostrzega, rzeźbiarz, 
wspó³za³o¿yciel ¯ydowskiego Towarzystwa 
Krzewienia Sztuk Piêknych, twórca licznych 
nagrobków na cmentarzu ¿ydowskim przy 
ul. Okopowej w Warszawie, pozostawi³ na

nim swój ślad. Tradycja mówi, ¿e w Okunie-
wie poza ¯ydami mieszkali równie¿ Tatarzy, 
co widoczne ma byæ w rysach niektórych osób. 
Podobno pojawili siê w XVI w. po którejś woj-
nie lub jako „brañcy” Stefana Batorego, potem 
ulegli asymilacji. Dzisiaj zachowa³o siê nie-
wiele śladów dawnej świetności miasta Oku-
niewa, na dawnym ryneczku urz¹dzono park, 
kośció³ mignie na planie serialowej „Pleba-
nii”, a resztki ścian pa³acu s¹ coraz bardziej 
zarośniête.

315 Ruiny pałacu w Okuniewie

315
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Rozci¹gniêta wzd³u¿ drogi wojewódzkiej 
nr 802 wieś to 2 so³ectwa: Pogorzel i Nowa 

Pogorzel. Miejscowośæ jest wsi¹ szlacheck¹ 
o d³ugiej historii zwi¹zanej z poblisk¹ Sienni-
c¹, a zw³aszcza jej parafi ¹. Kiedyś Pogorzel by³a 
ośrodkiem garncarskim, co umo¿liwia³y po-
k³ady gliny, z której korzysta³y tak¿e cegielnia 
z niedalekiego Grzebowilku, a nawet z Miñ-
ska. W XVIII w. w³aściciele dóbr siennickich 
wybudowali murowany dwór, który powsta³ 
prawdopodobnie wg projektu Symeona Gay-
giera. Ten barokowo-klasycystyczny budynek 
zacz¹³ wznosiæ wojewoda mazowiecki Kazi-
mierz Rudziñski, a dokoñczy³ jego syn Micha³. 
Do tradycji barokowych dworów polskich na-
wi¹zywa³a jego osiowośæ, symetria i naro¿ne 
alkierze. Potem by³ wielokrotnie przebudowy-
wany. Oko³o 1900 r. dobudowano monumen-
talny arkadowo-fi larowy portyk z balkonem 
oraz boczn¹ oran¿eriê. W XIX w. zad³u¿one 

w³ości sprzedano na licytacji, nale¿a³y przez 
jakiś czas do biskupa sufragana p³ockiego Mi-
cha³a Mdzewskiego. W czasie II wojny świato-
wej we dworze mieści³a siê niemiecka kuchnia 
polowa, co doprowadzi³o do dewastacji obiektu. 
Dwór otacza park wraz z kompleksem stawów. 
Miejsce sta³o siê s³awne, gdy¿ w 1974 r. krêco-
no tu sceny do fi lmu „Noce i dnie”. Ciekawost-
k¹ Pogorzeli jest dobrze zachowana kapliczka 
drewniana z prze³omu XVIII i XIX w. Wed³ug 
lokalnej tradycji jest ostatni¹ z 14 postawio-
nych w intencji obrony mieszkañców przed 
epidemi¹. Kapliczka to rzeźba Trójcy Świêtej 
umieszczona na pniu dêbowym. 

Pogorzel mo¿e byæ dobrym punktem wypa-
dowym do obejrzenia Siennicy czy do wyciecz-
ki nad pobliskie „Bagno Pogorzel”. Od obejrze-
nia dworu mo¿na zacz¹æ wycieczkê szlakiem 
zabytkowych siedzib ziemiañskich gminy 
Siennica.

Pogorzel (gmina Siennica)

316 Dwór w Pogorzeli

317 Zdjęcie dworu 
z 1949 r. – fot. Ma-
rian Benko

318 Jeden z drewnianych 
domów w Pogorzeli

319 Kapliczka drewniana 
z przełomu XVIII 
i XIX w

316

317

319318
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Ptaki to ma³a, usytuowana miêdzy ¯ako-
wem a Starogrodem wioska le¿¹c¹ nad 

rzeczk¹ Piaseczn¹. W 1827 r. liczy³a 8 domów 
i 57 mieszkañców, a w 1990 r. mieszka³o tu 59 
osób. Ptaki najpierw nale¿a³y do dóbr wielgo-
leskich, potem do królewskich w³ości Lato-
wicza, a obecnie do gminy Siennica. Wioska 
swoj¹ nazwê zawdziêcza Maciejowi Ptakowi, 
który dosta³ od króla Zygmunta Augusta po-
zwolenie na budowê m³yna wodnego. Kolejne 
m³yny me³³y zbo¿e przez nastêpne kilkaset 
lat, ostatnimi m³ynarzami byli Piotrowscy. 

W 1981 r. XIX-wieczny drewniany m³yn z dwo-
ma ko³ami zosta³ uznany za obiekt zabytkowy, 
przebudowany na mieszkanie jest w rêkach 
prywatnych. Gospodarz m³yna, Zbigniew No-
wosielski, za³o¿y³ s³ynn¹ w powiecie 14 Dru-
¿ynê Harcersk¹ Spad³ych Listków do Szyby 
Przyklejonych Deszczu Kropelk¹. We wsi na-
potkamy ciekawe s³upkowe kapliczki, a nad 
rzeczk¹ drewniany krzy¿ z 1921 r. W Ptakach 
funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne, 
wielokrotnie nagradzane, m.in. w konkursie 
„Piêkna zagroda wiejska”, „Zielone lato”. 

Ptaki (gmina Siennica)

320 321

322 323 324

320 Ptaki – we wsi spotkamy niezapomniany klimat ciszy i spokoju

321 W Ptakach organizowane są konne obozy harcerskie

322 Dawny budynek młyna

323 Koło młyńskie przypomina o niedalekiej przeszłości

324 Chrystus frasobliwy w jednej z kapliczek
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Ju¿ w średniowieczu przy biegn¹cym 
têdy trakcie handlowym istnia³a osa-

da, której ślady tworz¹ stanowisko arche-
ologiczne określane jako wieś Pustelnik. 
W 1540 r. we wsi za³o¿ono parafi ê i wybudowa-
no kośció³. W 1843 r. powsta³a kolejna drew-
niana, skromna klasycystyczna świ¹tynia, 
do której w 1926 r. dobudowano drewnian¹ 
dzwonnicê. Obecny kośció³ pw. św. Katarzy-

Pustelnik (gmina Stanisławów)

ny jest z 1986 r., w jego wnêtrzu znajduje siê 
namalowany na drewnie w XV w. obraz Mat-
ki Boskiej z Dzieci¹tkiem, prawdopodobnie 
pochodzi z czasów powstania parafi i. We wsi 
obiektami o znaczeniu zabytkowym s¹: mu-
rowana plebania przy kościele parafi alnym 
z lat 30. XX w., cmentarz parafi alny z 1. po³. 
XIX w. oraz drewniany budynek dawnej szko-
³y powszechnej z lat 30. XX w. Na cmentarzu 

325 326

329328327

325 Kościół pw. św. Katarzyny w Pustelniku

326 Plebanię z 1843 r. otaczają 300-letnie pomnikowe dęby

327 Grób rodziny Arkuszewskich na przykościelnym cmentarzu

328 Figura Matki Bożej z 1919 r.

329 Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem
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znajduje siê mogi³a ¿o³nierzy WP poleg³ych 
w czasie II wojny światowej oraz kilka starych 
grobów, najstarszy z 1846 r. Ciekaw¹ form¹ 
jest kapliczka s³upkowa z ma³ym wnêtrzem 
na fi gurê Matki Boskiej oraz fi gura przydro¿na 
Matki Boskiej Niepokalanie Poczêtej z pocz¹t-
ku XX w. Interesuj¹cy przyk³ad budownictwa 
ludowego stanowi dom stoj¹cy przy ul. War-
szawskiej nr 31. Jest to budynek szerokofron-

towy, konstrukcji zrêbowej z zewnêtrznym 
szalunkiem i dekoracyjnymi elementami. 

Pustelnik by³ siedzib¹ urzêdu gminy Dêbe 
Wielkie oraz Gromadzkiej Rady Narodowej, 
obecnie wieś o atrakcyjnych turystycznie 
okolicach. Letników przyci¹ga bliskośæ rzeki 
Czarnej, lasy i wzgórza wydmowe. W pobli-
skiej Goździówce i Ciopanie powsta³y gospo-
darstwa agroturystyczne. 

330 Jeden z XIX-wiecznych nagrobków na miejscowym cmentarzu

331 Kapliczka przydrożna

332 Drewniana zabudowa w Pustelniku

333 Drewniana zabudowa w Pustelniku

334 Rzeka Czarna

333 334

332331330
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Wioska nad rzek¹ Mieni¹, atrakcyjna 
dla turystyki rekreacyjnej nie tylko 

z powodu bliskości rzeczki, stawów ryb-
nych, ale i pobliskiego kompleksu leśnego. 
W 1783 r. Ruda nale¿a³a do podstolego koron-
nego Aleksandra Borzêckiego, w XX w. folwark 
by³ w rêkach Starzeñskich. Po maj¹tku pozo-
sta³ XIX-wieczny zdzicza³y park podworski 
oraz prowadz¹ce do niego ruiny ozdobnej bra-
my wjazdowej. Brak śladów po drewnianym 
dworze z XVIII w., przebudowanym na po-

cz¹tku XX w. W parku rosn¹ objête ochron¹ 
wiekowe drzewa: 2 lipy drobnolistne, 1 d¹b 
szypu³kowy, 1 wi¹z szypu³kowy i 2 jesiony 
wynios³e. Park w stylu angielskim jest inte-
resuj¹c¹ kompozycj¹ stawów, rozlewisk i ka-
na³ów wodnych. Byæ mo¿e w tym parku ba-
wi³a siê Alisia ¯ylna, córka rz¹dcy maj¹tku, 
zmar³a z powodu zaka¿enia od uk³ucia ró¿y. 
Oryginalny nagrobek w postaci dziewczynki 
z wieñcem ró¿ zachowa³ siê na cmentarzu 
w Dêbem Wielkim. 

Ruda (gmina Dębe Wielkie)

335 336

339338337

340

335 Wjazd do majątku Ruda

336 Staw w parku dworskim

337 Jeden ze stawów hodowlanych

338 Stary krzyż przy drodze do majątku

339 Dąb w parku podworskim

340 Przy budynkach folwarku zachowała się stara kapliczka
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Rudka to osada, na terenach której na po-
cz¹tku XX w. wybudowano sanatorium. 

Lokalizacja wynika³a z walorów leczniczych 
rosn¹cych na tym terenie lasów sosnowo-jod-
³owych, obecnie rezerwat „Rudka Sanatoryj-
na”. Inicjatorem budowy sanatorium dla cho-
rych na p³uca by³ dr Teodor Dunin. Gruźlica 
dziesi¹tkowa³a zw³aszcza biedniejsz¹ ludnośæ, 
która nie mia³a funduszy na leczenie w uzdro-
wiskach zagranicznych. Sanatorium powsta-
³o na 20-hektarowym terenie podarowanym 
przez w³aściciela Kufl ewa ksiêcia Stanis³awa 

Lubomirskiego, pieni¹dze na jego budowê, 80 
tys. rubli, przekaza³ przemys³owiec Emil Ger-
lach, który potem tak¿e wspiera³ placówkê 
fi nansowo. Otworzony w 1908 r. obiekt mia³ 
60 ³ó¿ek. Kuracjusze i personel, a wcześniej 
materia³ budowlany, dowo¿one by³y z Mrozów 
kolejk¹ konn¹. Sanatorium od 1909 r. zarz¹-
dza³ dr Henryk Dobrzycki, prekursor leczenia 
uzdrowiskowego, wcześniej organizator uzdro-
wiska w Mieni. W zarz¹dzie uzdrowiska by³ 
wspomniany przemys³owiec Emil Gerlach. 
Tu pojawi³ siê pierwszy aparat rentgenowski, 

Rudka Sanatoryjna (gmina Mrozy)

341 Dawniej po tej drodze jeździł konny tramwaj Mrozy–Rudka Sanatoryjna

342 Kapliczki przy drodze do Rudki

343 Budynek szpitala – dawnego sanatorium

344 Dawna część gospodarcza ze zbiornikiem na wodę w wieży

345 Dawny budynek kotłowni

346 Jeden z wielu pomników przyrody w parku otaczającym szpital

341 342 343

346345344
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stosowano odmê sztuczn¹ op³ucnow¹, prze-
prowadzano operacje, ale przede wszystkim 
leczono poprzez le¿akowanie na umiesz-
czonych od strony po³udniowej budynku 
werandach. W czasie II wojny światowej 
w sanatorium funkcjonowa³ szpital, w któ-
rym ofi cjalnie leczono ¿o³nierzy niemieckich, 
a tajnie polskich. Na terenie parku sanatoryj-
nego znajduj¹ siê okazy starodrzewu zalicza-
ne do pomników przyrody – 9 dêbów szypu³-
kowych, a w otaczaj¹cym obiekt lesie jod³a 

pospolita. W 1983 r. zespó³ sanatorium wpi-
sano do rejestru zabytków. Dzisiaj do daw-
nego sanatorium prowadzi asfaltowa droga, 
wybudowano budynki dla personelu, pralniê, 
kot³owniê i budynki gospodarcze. Mieści siê 
tu Szpital Specjalistyczny, w którym leczy siê 
choroby p³uc, i Zak³ad Opiekuñczo-Leczni-
czy. Odwiedzaj¹cy osadê, wdychaj¹c ¿ywicz-
ne powietrze, podziwiaj¹ zabytkowy budynek 
sanatorium oraz wspania³e okazy starego 
drzewostanu. 

347 Budynek mieszczący studnię artezyjską

348 Warto wybrać się na spacer po rezerwacie 
„Rudka Sanatoryjna”

347

348
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Dawna wieś szlachecka stanowi¹ca 
cześæ dóbr Dobre, od którego oddalona 

jest obecnie o 3 km. W XIX w. wieś sta³a siê 
w³asności¹ rodu Jaźwiñskich herbu Grzyma³a, 
potem Fija³kowskich i od 1910 r. £aniewskich, 
po których licz¹cy 825 ha maj¹tek podzielono 
pomiêdzy 3 w³aścicieli. Po okolicy do dziś kr¹¿y 
opowieśæ o Walentym Jaźwiñskim, powstañcu 
styczniowym ukaranym konfi skat¹ maj¹tku 
za udzia³ w walkach i pomoc powstañcom. 
Po ucieczce z syberyjskiego zes³ania ukrywa³ 
siê a¿ do momentu sfi ngowania w³asnego 
pochówku (grób w Dobrem), potem przybra³ 
inne nazwisko i legalnie przebywa³ w daw-
nych w³ościach. W 1. po³. XIX w. w maj¹tku 
wybudowano parterowy murowany dwór oraz 

utworzono park krajobrazowy, obecnie obiek-
ty pamiêtaj¹ce jeszcze czasy napoleoñskie 
znajduj¹ siê w rejestrze zabytków. Wzniesiony 
prawdopodobnie dla Ignacego Jaźwiñskiego 
dwór (niedostêpny) ma wysokie podpiwni-
czenie oraz naczó³kowy dach, środkow¹ czêśæ 
elewacji frontowej opinaj¹ pilastry. Oprócz 
dworu zachowa³y siê zabudowania dworskie, 
tj. stajnie, wozownia, ofi cyna. We wsi s¹ nie-
liczne drewniane domy prezentuj¹ce lokaln¹ 
tradycjê architektoniczn¹ oraz XIX-wieczna 
kapliczka na grobli. Podczas zaborów wieś 
awansowa³a po odebraniu praw miejskich 
pobliskiemu Dobremu, zosta³a gmin¹ pow. 
radzymiñskiego, od 1919 r. by³a gmin¹ pow. 
miñskomazowieckiego. 

Rudzienko (gmina Dobre)

349 350

351 352

349 Brama do majątku Rudzienko

350 Jeden z budynków folwarku

351 Lamus dworski – fot. Marian Benko

352 Dwór w 1950 r. – fot. Marian Benko
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Siennica to du¿a wieś oddalona 11 km na po-
³udnie od Miñska Mazowieckiego, prze-

chodzi przez ni¹ droga wojewódzka nr 802. 
Po³o¿ona malowniczo na morenowych wzgó-
rzach miejscowośæ le¿y nad rzeczk¹ Siennicz-
k¹. Atrakcyjne po³o¿enie, liczne strumyki oraz 
urozmaicona rzeźba terenu s¹ atutami rekre-
acyjnymi, turystycznymi i krajobrazowymi 
Siennicy i jej okolic. Atutem miejscowości 
jest te¿ jej d³uga historia oraz cenne zabytki. 

Pierwsze wzmianki o wsi pojawi³y siê 
w XV w., osada nale¿a³a do rycerza Daæboga. 
W 1526 r. ksiê¿na mazowiecka Anna, wy-
nagradzaj¹c zas³ugi Stanis³awa Siennickie-
go, da³a mu prawa miejskie dla wsi Janowo, 
znajduj¹cej siê na gruntach wsi Siennica. 
Siennicki zbudowa³ drewniany kośció³, który 
w 1528 r. sta³ siê siedzib¹ nowo utworzonej pa-
rafi i pw. św. Jana Chrzciciela. W 1577 r. zast¹-
piono go nowym kościo³em. Kolejny modrze-
wiowy obiekt pobudowano w koñcu XVII w., 
ponad 200-letni kośció³ wraz z zabytkowym 

wyposa¿eniem zosta³ spalony przez Niem-
ców we wrześniu 1939 r. Wkrótce po lokacji 
nazwê miasta zmieniono na Siennica, jej po-
chodzenie nie jest jednoznaczne. Jedna wersja 
wywodzi j¹ od nazwiska rodziny Siennickich, 
druga od s³owa „sienica” oznaczaj¹cego miej-
sca sk³adowania siana. Miasto rozwija³o siê 
do czasu potopu szwedzkiego i wojen z Koza-
kami, potem nie odzyska³o ju¿ dawnej świet-
ności. W XIX w. Siennica zosta³a powiatem, 
w miêdzyczasie w 1830 r. ucierpia³a w wyni-
ku przemarszów wojsk powstañczych oraz 
represji po powstaniu styczniowym. W oko-
licach Siennicy walczy³ oddzia³ powstañczy 
dowodzony przez miejscowego stelmacha 
Grzegorza Wojdygê. W 1864 r. zlikwidowano 
zakon reformatów, a w 1869 r. odebrano Sien-
nicy prawa miejskie. Koniec XIX w. przyniós³ 
powolny wzrost liczby mieszkañców oraz za-
³o¿enie przez zaborców Seminarium Nauczy-
cielskiego. Obie wojny światowe pog³êbi³y 
trudn¹ sytuacjê niewielkiej osady. We wrześ-

Siennica (siedziba gminy)

353 Kościół w Siennicy

354 Wnętrze kościoła

355 Figura Chrystusa na dziedzińcu kościoła

353 354 355
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niu 1939 r. oddzia³ SS podpali³ wieś, sp³onê³o 
80% budynków i kośció³, czêśæ mieszkañców 
przenios³a siê do s¹siednich miejscowości. 
Jeszcze w latach 60. XX w. wieś liczy³a tylko 
500 mieszkañców, obecnie ponad 1500. 

Pere³k¹ zabytków Siennicy jest kośció³ 
i klasztor poreformacki. Ten barokowy obiekt 
powsta³ w latach 1749–1760 dziêki wsparciu 
w³aścicieli miasta Rudziñskich. Wybudowa-
na wg projektu architekta królewskiego An-
tonio Solariego budowla powsta³a na wzgórzu 
za miastem. Przed kościo³em jest czworok¹t-
ny dziedziniec, do którego prowadzi barokowa 
brama. W centrum dziedziñca umieszczono 
fi gurê Matki Boskiej Niepokalanej z 1. po³. 
XIX w. Do świ¹tyni przylega stary cmentarz 

grzebalny z kilkunastoma ciekawymi nagrob-
kami, to nieliczny tego typu dobrze zachowa-
ny obiekt. Zabytkowe XIX-wieczne nagrobki 
znajduj¹ siê tak¿e na usytuowanej we wschod-
niej czêści wsi nowej nekropolii. W latach 
1923–1926 obok kościo³a postawiono nowy 
budynek Seminarium Nauczycielskiego (SN). 
Utworzone przez Rosjan SN wcześniej mieś-
ci³o siê w budynkach zlikwidowanego klaszto-
ru. Nowy, oddany do u¿ytku w 1926 r. obiekt 
by³ jednym z najnowocześniejszych gmachów 
szkolnych w miêdzywojennej Polsce, pro-
jekt autorstwa prof. Aleksandra Bojeñskiego 
otrzyma³ nagrodê i wyró¿nienie na wystawie 
architektonicznej w Pary¿u. Obecnie w po³o-
¿onym wśród zieleni budynku mieści siê gim-

356 Dzwon z 1627 r. z kościoła farnego

357 Plebania

358 Budynek gimnazjum i liceum im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich

359 Biurko Kazimierza Gnoińskiego – Muzeum Siennickich Szkół

360 Wnętrze szkoły

361 Grób Hipolity i Kazimierza Gnoińskich

356 357 358

361360359
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nazjum i liceum im. Hipolity i Kazimierza 
Gnoiñskich. Gmach szkolny jest widoczny 
z daleka i zachêca do zwiedzania znajduj¹-
cego siê w nim Muzeum Siennickich Szkó³, 
w którym kultywuje siê ponad stuletni¹ tra-
dycjê kszta³cenia pedagogicznego oraz pa-
mi¹tki regionalne. Po obejrzeniu szko³y, mu-
zeum i zespo³u klasztornego, poruszaj¹c siê 
w kierunku po³udniowym, miniemy dworko-
w¹ murowan¹ plebaniê pobudowan¹ w latach 
1896–1913 i dotrzemy do rynku, który zacho-
wa³ cechy uk³adu urbanistycznego z okresu 
lokacji. Niestety, nie zobaczymy murowanego 
ratusza i stoj¹cego na wzgórku modrzewiowe-
go kościo³a, sp³onê³y w pamiêtnym po¿arze 
w 1939 r. Na rynku stoj¹ pomniki: jeden po-
świêcony Wolnej Szkole Polskiej przypomina 

walkê z rusyfi kacj¹ w 1905 r., drugi – 480 rocz-
nicê nadania praw miejskich. 

W³adze gminy Siennica stawiaj¹ na walory 
przyrodnicze i krajobrazowe oraz tradycje hi-
storyczno-kulturowe regionu. Trwaj¹ zabiegi 
zaadaptowania budynków dawnego klaszto-
ru na hotel, wyznaczono tereny sprzyjaj¹ce 
rekreacji, powstaj¹ gospodarstwa agrotury-
styczne, stacje wodoci¹gowe i oczyszczalnia 
ścieków. W gminie najwiêkszym skupiskiem 
rekreacji indywidualnej jest wieś Borówek 
i Dro¿d¿ówka. 

Siennica to dobre miejsce do rozpoczêcia 
trasy wycieczkowej po okolicznych dworach 
i zespo³ach dworsko-parkowych: Bo¿a Wola, 
D³u¿ew, Pogorzel, K¹ty Zdrój, ¯aków, Grzebo-
wilk. 

362 Mogiła poległych żołnierzy we wrześniu 1939 r.

363 Jeden z XIX-wiecznych nagrobków na cmentarzu w Siennicy

364 Park miejski

362 363 364
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Niewielka miejscowośæ, do której doje-
dziemy drog¹ krajow¹ nr 2, skrêcaj¹c 

6 km za Ka³uszynem w lewo. W okresie miê-
dzywojennym zas³ynê³a z wzorowego gospo-
darstwa sadowniczego prowadzonego przez 
W. Filewicza, wówczas folwark Sino³êka obej-
mowa³ ok. 30 wsi. Po wojnie sady przej¹³ PGR 
i Zak³ad Doświadczalny Instytutu Sadowni-
ctwa SGGW. 

Wieś wielokrotnie zmienia³a w³aścicieli, 
w XVII w. byli nimi Cieciszowscy, w XVIII w. 
Zaborowscy, £ubiñscy, Swiniarscy, Malinow-
scy, Buczyñscy. Na pocz¹tku XX w. Maria 
Buczyñska, wychodz¹c za m¹¿ za dr. W³ady-

s³awa Filewicza, otrzyma³a w posagu Sino³ê-
kê. Ma³¿onkowie, po sprzeda¿y Janowa, w Si-
no³êce wznieśli w³asn¹ siedzibê. W maj¹tku 
znajdowa³ siê ju¿ folwarczny dwór drewniany, 
zbudowany przez Kacpra Buczyñskiego ok. 
1830 r. Dwór pokryty by³ dwuspadowym na-
czó³kowym gontowym dachem, jego ganek 
i weranda wspiera³y siê na ma³ych kolum-
nach. Budynek otacza³ za³o¿ony na pocz¹tku 
XIX w. 6-hektarowy park z lipowymi i jesiono-
wymi alejami oraz stawami. Niedaleko dwo-
ru, na ma³ym wzniesieniu sta³a drewniana 
modrzewiowa orientowana kaplica podwor-
ska z prze³omu XVII i XVIII w. o konstrukcji 

Sinołęka (gmina Kałuszyn)

365 366

369368367

365 Plan majątku Sinołęka

366 Pałac w Sinołęce

367 Kaplica podworska z przełomu XVII i XVIII w.

368 Chrystus Frasobliwy – kapliczka przy kaplicy

369 XVIII-wieczny spichlerz
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zrêbowej z lisicami*, oszalowana na podmu-
rówce. W 1911 r. Filewiczowie wznieśli piêtro-
wy pa³ac, jego weranda wychodzi³a na ogród, 
a taras na park. Budynek zdobi³a okr¹g³a, piê-
trowa wie¿a. Projekt oryginalnej bry³y budyn-
ku autorstwa Józefa Ga³êzowskiego w latach 
1911–1912 wystawiano w Zachêcie, a repro-
dukcje publikowano w krakowskim „Archi-
tekcie”. Ga³êzowski projektowa³ tak¿e dwór 
Krasiñskich w Opinogórze. Modernistyczny 
w wyrazie budynek uwa¿a siê za najciekawszy 
ze wzniesionych na pocz¹tku XX w. na Mazow-
szu, pomimo ¿e nie ma ¿adnej historycznej 
cechy dworu polskiego. W dawnym folwarku 
zachowa³ siê XVIII-wieczny spichlerz o kon-
strukcji zrêbowej. We wrześniu 1939 r. w Si-
no³êce po ucieczce z Warszawy zatrzyma³ siê 
Eugeniusz de Henning-Michaelis, by³y genera³ 

carski, genera³ dywizji WP w stanie spoczyn-
ku. Kiedy spacerowa³ grobl¹ miêdzy stawami 
zosta³ zastrzelony przez jad¹cych na motocy-
klach ¿o³nierzy niemieckich. Do czasu ekshu-
macji grób zabitego znajdowa³ siê obok pod-
worskiej kaplicy. 

Wszystkie opisane obiekty zachowa³y siê 
do dnia dzisiejszego. W 1962 r. zespó³ dwor-
ski z Sino³êki: dwór, park, spichlerz i kaplicê 
uznano za zabytek. W 1986 r. do grona tego 
do³¹czy³ pa³ac, w którym w 2009 r. obecni 
w³aściciele p. Sutkowscy zakoñczyli remont. 
W zadbanym parku interesuj¹co wygl¹da sta-
ra lipa z 3 pniami, a w kaplicy m.in. barokowe 
wyposa¿enie. 

Jest te¿ coś dla szukaj¹cych innych wra¿eñ. 
W miejscowości znajduje siê ³owisko „Sino³ê-
ka”, z którego mog¹ korzystaæ wêdkarze. 

371

370

370 Staw w parku dworskim

371 Grupa fi gur przy folwarku
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Du¿a wieś usytuowana przy drodze krajo-
wej nr 50 przecinaj¹cej siê z drog¹ wo-

jewódzk¹ nr 637. Pierwsze ślady cz³owieka 
w Stanis³awowie pochodz¹ z okresu neolitu, 
s¹ równie¿ pozosta³ości osadnictwa staro¿yt-
nego. W 1361 r. wymienia siê istniej¹c¹ osadê 
Cisek, która nale¿a³a do szlachty z £owczewa. 
Znajduj¹ca siê przy gościñcu wiod¹cym z War-
szawy, przez Liw na Podlasie i Litwê osada mia-
³a handlowy charakter. W XV w. sta³a siê w³as-
ności¹ ksi¹¿êc¹ Janusza I Starszego. Za³o¿ono 
w niej ksi¹¿êcy dwór myśliwski, w 1473 r. pa-
rafi ê, powsta³o targowisko. Jan D³ugosz, opisu-
j¹c Mazowsze, wspomnia³ o lasach ksi¹¿êcych 
Cisek. W 1523 r. ksi¹¿êta Stanis³aw i Janusz III

zmienili status wsi ksi¹¿êcej na miasto, a na-
zwê na Stanis³awów. Lokacja by³a efektywna, 
Stanis³awów sta³ siê najludniejszym miastem 
Mazowsza. Jego rozwojowi sprzyja³o dogodne 
po³o¿enie handlowe, niskie czynsze, tereny 
pod osiedlenie oraz liczne przywileje kró-
lewskie. Królowa Bona dosta³a miasto jako 
wdowie uposa¿enie. Oko³o 1530 r. wybudo-
wano nowy murowany kośció³ pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Stanis³awa, dzia³a³a szko³a. 
W 1565 r. w starostwie stanis³awowskim by³o 
263 rzemieślników oraz 416 domów, 8 m³y-
nów, 3 karczmy, kilka browarów. Dobr¹ passê 
przerwa³y wojny w XVII w., zaraza oraz XVIII-
-wieczne dzia³ania wojny pó³nocnej, w mieście 

Stanisławów (siedziba gminy)

372 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława w Stanisławowie

373 Ambona

374 Figura Matki Bożej

375 Tablica poświęcona żołnierzom AK

376 Dworkowa plebania z 1881 r.

377 Zabytkowy zajazd

372 373 374 375

376 377

Tradycja Mazowsza142

powiat minsk.indd   142powiat minsk.indd   142 2013-04-04   09:01:132013-04-04   09:01:13



pozosta³o 40 domów. Nie pomog³a ponowna 
lokacja w 1677 r. oraz dalsze królewskie przy-
wileje. W latach 1762–1775 miasto u¿ytkowa³ 
kasztelan brac³awski Jan Czarnecki, potem 
podkomorzy Józef Szeptycki, Aleksander 
Koszutski, a od koñca XIX w. Pr¹dzyñscy. 
W XIX w. Stanis³awów by³ ośrodkiem admini-
stracyjnym, powiatem w Ksiêstwie Warszaw-
skim, miastem obwodowym w Królestwie 
Polskim. Po wybudowaniu traktu brzeskiego 
i utworzeniu powiatu miñskiego nast¹pi³a 
stagnacja miejscowości, która w 1869 r. stra-
ci³a prawa miejskie, przesta³y odbywaæ siê 
targi i jarmarki. Miejscowa ludnośæ aktywnie 
walczy³a z zaborc¹ w powstaniu styczniowym, 
a w 1905 r. o polsk¹ szko³ê. W miêdzywojniu 
Stanis³awów by³ wsi¹ gminn¹, pod wzglê-
dem liczby mieszkañców najmniejsz¹ gmin¹ 

powiatu miñskomazowieckiego – ok. 2 tys. 
osób. 

W 1944 r. podczas bitwy pancernej Sta-
nis³awów zosta³ doszczêtnie zniszczony 
przez Niemców. Kolejne straty mia³y miejsce 
po po¿arze w 1956 r. Z powodu wspomnia-
nych zniszczeñ we wsi zachowa³o siê niewiele 
autentycznych śladów przesz³ości, wiêkszośæ 
zosta³a po wojnie odbudowana. O chlubnej 
historii Stanis³awowa przypomina zachowa-
ny XVI-wieczny uk³ad urbanistyczny. Tworzy 
go oparty o g³ówny ci¹g komunikacyjny rynek, 
którego wymiary 130x160 m powodowa³y, 
¿e by³ on najwiêkszym rynkiem prawobrze¿-
nego Mazowsza. Od rynku odchodzi³a sieæ 
ulic, tworz¹ca regularny uk³ad szachownico-
wy. Obecnie przy rynku stoi zabytkowy zajazd. 
Zajazd powsta³ w latach 1813–1816, po II woj-

378 379

380 381 382

378 Jeden z domów przy rynku

379 Kamień upamiętniający ofi ary faszyzmu – z tyłu park miejski na rynku

380 Szpaler drzew daje cień i właściwy klimat ulicy

381 Krzyż na jednym z XIX-wiecznych grobów

382 Grób Nieznanego Żołnierza i żołnierzy AK
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nie światowej odbudowany, mieści siê w nim 
Gminny Ośrodek Kultury. We wsi jest zabyt-
kowy kośció³ o historii siêgaj¹cej XVI w., kiedy 
wybudowano późnogotyck¹ niewielk¹, salow¹ 
świ¹tyniê. Kośció³ by³ restaurowany w 1620 r., 
gruntownie przebudowany w 1826 r., zniszczo-
ny w 1944 r. i ponownie odbudowany w latach 
1958–1962. W świ¹tyni s¹ tablice poświêcone 
proboszczom, ksi¹¿êtom mazowieckim, Jano-
wi Paw³owi II i ¿o³nierzom AK z obwodu stani-
s³awowskiego. Obok jest dzwonnica z XVIII w. 
z dzwonem z 1773 r. oraz murowana, dworko-
wa plebania z 1881 r., oba obiekty w ewidencji 
zabytków. Przy ul. Pr¹dzyñskich znajduje siê 
zdewastowany drewniany dwór z 1. po³. XIX w. 
Dwór by³ tynkowany, nakryty dachem naczó³-
kowym z gankiem. Pr¹dzyñscy wybudowali 
go prawdopodobnie w miejscu dawnego XVI-
wiecznego dworu królowej Bony, wcześniej my-
śliwskiego dworu ksi¹¿¹t mazowieckich. Do re-
jestru zabytków wpisano tak¿e otaczaj¹cy dwór 
park z 1. po³. XIX w., w drzewostanie którego 
s¹ okaza³e jesiony, klony, wi¹zy, dêby, lipy, topo-
le i graby. We wsi, mimo zniszczeñ wojennych 
i po¿aru, mo¿na znaleźæ domy murowane z lat 

20. i 30. XX w. przy ul. Kościelnej nr 6, nr 20; 
ul. Rynek nr 1, nr 23; ul. Lubelskiej nr 1 i ul. Ra-
dzymiñskiej nr 7. Przy rynku stoj¹ pomniki, je-
den poleg³ych za ojczyznê w latach 1914–1920, 
drugi poleg³ych w walce z faszyzmem. Zabyt-
kowy charakter maj¹ stanis³awowskie cmen-
tarze: parafi alny z 1. po³. XIX w. i ¿ydowski 
z ok. po³. XIX w. Na pierwszym z nich wspólna 
mogi³a ¿o³nierzy września 1939 r. upamiêtnio-
na tablic¹ z 1970 r. W miêdzywojniu Stanis³a-
wów by³ okrêgiem bo¿niczym dla gmin: Dêbe 
Wielkie, Rudzienko, £adzyñ, Stanis³awów oraz 
Rêczajów i Miêdzylesie z pow. radzymiñskiego. 
Siedzib¹ gminy ¿ydowskiej i bo¿nicy by³ drew-
niany budynek przy ul. Senatorskiej. Le¿¹cy 
na zach. krañcu miejscowości cmentarz ¿y-
dowski to jedyna pami¹tka po licznych kiedyś 
Izraelitach, pozosta³o po nich mo¿na by rzec 
wspomnienie, gdy¿ teren nekropolii porasta las 
i krzewy. 

Obecnie na obrze¿ach Stanis³awowa po-
wstaj¹ ró¿ne zak³ady przetwórstwa rolno-
-spo¿ywczego. Ze wzglêdu na dogodny dojazd 
w okolicznych lasach czy nad Rz¹dz¹ chêtnie 
budowane s¹ domki letniskowe. 

383 Resztki drewnianego dworu z 1. poł. XIX w.

383
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Po³o¿ony na po³udniowym brzegu rzeki 
Świder Starogród, oddalony jest od stolicy 

powiatu o 20 km. Pierwsze wzmianki o wsi po-
chodz¹ z 1497 r., jednak wykopaliska archeolo-
giczne sugeruj¹ znacznie wcześniejsze istnienie 
grodu czy osady. Znaleziono m.in. cmentarzy-
sko grobów kloszowych z V–II w. p.n.e. oraz 
cmentarz szkieletowy z XI–XIII w. Miejsce zna-
leziska nazywane Cmentarzyskiem lub Koś-
cieliskiem w 1987 r. oznaczono g³azem z tab-

lic¹ informacyjn¹. W średniowieczu Starogród 
– Regalis by³ ośrodkiem rozleg³ych dóbr ksi¹¿ê-
cych. W koñcu XV w. jego znaczenie zmala³o, 
sta³ siê zwi¹zan¹ z Latowiczem osad¹. W le¿¹-
cej w Puszczy Starogrodzkiej wsi by³a kuźnica, 
m³yny wodne, zajazd. W XVII w. podporz¹dko-
wana Osiecku wieś podupad³a na skutek pro-
wadzonych wojen. Dopiero w po³owie XVIII w. 
nast¹pi³a poprawa sytuacji materialnej osa-
dy, nale¿¹cej wtedy do powiatu garwoliñskie-

Starogród (gmina Siennica) 
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384 Park dworski i nowo budowany dom w miejscu dawnego dworku

385 Kapliczka nad Świdrem

386 Przydrożny krzyż z 1916 r.

387 Kapliczka, głaz pamiątkowy i krzyż w centrum wsi
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go. W 1783 r. w Starogrodzie powsta³ folwark 
wraz z budynkami gospodarskimi i karczm¹. 
Na wzniesieniu nad Świdrem wybudowano 
drewniany dworek, do dzisiaj zachowa³ siê tyl-
ko otaczaj¹cy go park (zakaz wstêpu), w którym 
powstaje wspó³czesny dom. Ze wzglêdu na po-
³o¿enie na krawêdzi doliny rzeki, kompozycjê, 
naturalne źróde³ko, starodrzew park podwor-
ski w 1996 r. wpisano do rejestru zabytków. 
Wszystkie zrywy niepodleg³ościowe pozostawi-
³y we wsi ślady, s¹ nimi chocia¿by mogi³y ¿o³-
nierzy poleg³ych we wrześniu 1939 r. Obecnie 
liczba utrzymuj¹cej siê z niezbyt dochodowego 

rolnictwa ludności Starogrodu jest ni¿sza ni¿ 
w koñcu XIX w. Alternatyw¹ dla miejscowości 
sta³ siê rozwój turystyki, widoczny chocia¿by 
w licznie budowanych domach letniskowych. 
Rekreacji i wypoczynkowi sprzyja malow-
nicza dolina Świdra czy biegn¹cy têdy szlak 
turystyczny ze Stoczka £ukowskiego do Świ-
drów Wielkich nad Wis³¹. Szkoda, ¿e po daw-
nej puszczy w okolicy pozosta³y tylko rzadkie 
lasy sosnowe. We wsi jest nowy obiekt szkolny, 
od 1917 r. dzia³a Stra¿ Po¿arna, a opiekê dusz-
pastersk¹ od 1952 r. pe³ni parafi a rzymsko-
katolicka pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej. 

388 389

390 391

388 Rzeka Świder

389 Jeden ze stawów

390 Cmentarzysko grobów kloszowych z V–II w. p.n.e. oraz cmentarz szkieletowy z XI–XII w.

391 Cmentarzysko grobów kloszowych z V–II w. p.n.e. oraz cmentarz szkieletowy z XI–XII w.
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Sulejówek to miasto znajduj¹ce siê na za-
chodnim krañcu powiatu miñskiego, od-

dalone 18 km od centrum Warszawy, grani-
czy bezpośrednio z jej obszarem. Sulejówek 
jest najwiêksz¹ pod wzglêdem obszaru miej-
scowości¹ powiatu, wynosi on 1951 ha (Miñsk 
1318 ha) w tym 500 ha terenów miejskich, 
650 ha u¿ytków rolnych i 620 ha lasów. 
Choæ dominuj¹ tereny rolne, to wcale nie one 
kszta³tuj¹ gospodarkê miasta, w którym in-
tensywnie rozwijaj¹ siê podmioty us³ugowe, 
handlowe i produkcyjne. Miejscowośæ prawa 

miejskie uzyska³a w 1962 r., ale jej historia 
siêga 1526 r. i zwi¹zana jest z wsi¹ szlacheck¹ 
Sulewo. Nazwa wsi podlega³a przekszta³ce-
niom, u¿ywano tak¿e nazw Sulejewo, Sulyge-
wo czy Sulejewek. Wieś pocz¹tkowo nale¿a³a 
do parafi i w D³ugiej Kościelnej, potem do pa-
rafi i w Okuniewie. W 1825 r. miejscowośæ li-
czy³a tylko 57 mieszkañców. Dopiero w 2. po³. 
XIX w. nast¹pi³ rozwój miejscowości. Spo-
wodowa³a to budowa linii kolei warszawsko-
terespolskiej oraz budowa poligonu artyle-
ryjskiego pomiêdzy Okuniewem a Weso³¹. 

Sulejówek (siedziba gminy) 

392 Dworek „Milusin”

393 Drewniany dom „Otrando”

394 „Dworek – Siedziba”

395 Kamień z tablicą upamiętniającą Marina Jonkajtysa

396 Skwer Niepodległości

392 393

394 395 396
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Chêtnie osiedlali siê tu, szukaj¹cy wypoczyn-
ku, mieszkañcy pobliskiej Warszawy oraz 
carscy ¿o³nierze z rodzinami. Tereny leśne 
le¿¹ce wzd³u¿ linii kolejowej by³y atrakcyj-
ne letniskowo. W 1906 r. Emmanuel Bu³hak, 
w³aściciel du¿ej czêści tego obszaru, rozpocz¹³ 
parcelacjê oraz zabiega³ o utworzenie nowych 
przystanków kolejowych. W 1911 r. powsta³y 
przystanki: Weso³a, Wola Grzybowska i Su-
lejówek. Po I wojnie światowej wieś, jako let-
nisko, staje siê miejscem zamieszkania elit 
tworz¹cych II RP: Józefa Pi³sudskiego, Jêdrze-
ja Moraczewskiego, Ignacego Paderewskiego, 
Macieja Rataja i Stanis³awa Grabskiego. Gwa³-
townie rośnie liczba mieszkaj¹cej ludności 
z 390 w 1921 r. do 12 tys. w 1939 r. W kwiet-
niu 1939 r. Sulejówek zosta³ gmin¹, wcześniej 
by³ gromad¹ w gminie Okuniew. Wrzesieñ 
1939 r. przyniós³ miejscowej ludności dwa 
tragiczne wydarzenia. 15 września dosz³o 
do pacyfi kacji ludności cywilnej mieszkaj¹cej 
w D³ugiej Kościelnej i Cechówce, a 27 wrześ-
nia Tadeusz Kutrzeba podpisa³ akt kapitulacji 
Warszawy. Akt zosta³ podpisany w budynku 
do dzisiaj istniej¹cej Szko³y Podstawowej nr 1. 
W czasie II wojny światowej teren by³ miej-
scem konspiracyjnej dzia³alności AK i BCh. 
W 1952 r. w sk³ad gminy Sulejówek wchodzi³y: 
Cechówka, Sulejówek, Szkopówka, Ratajewo, 
¯urawka, Stara Mi³osna, Grzybowa, Zielona 
i Weso³a. W 1952 r. gmina Sulejówek sta³a siê 

dzielnic¹ powiatu otwockiego, w 1958 r. osied-
lem tego powiatu, a w 1962 r. miastem, w któ-
rego granicach znalaz³y siê osiedla: Sulejówek 
i Mi³osna (d. Cechówka), osady Ratajewo 
(d. ¯wir), Szkopówka, Zorza, ¯urawka oraz 
czêśæ D³ugiej Kościelnej i Woli Grzybow-
skiej. W 1975 r. miasto wesz³o w sk³ad woj. 
warszawskiego, a w 1999 r. woj. mazowie-
ckiego. Do czasu powstania Wojskowego In-
stytutu Techniki Pancernej i Samochodowej 
w 1953 r. w Sulejówku dominowa³a zabudowa 
domów jednorodzinnych i willi, potem, wraz 
z wojskiem, pobudowano bloki. 

Dzisiaj Sulejówek jest atrakcyjnym zie-
lonym miastem ogrodem, którego atutami, 
poza bliskości¹ stolicy, s¹ tradycja historyczna 
II RP, bogata fauna i fl ora, wygodna komunika-
cja oraz rozbudowana infrastruktura. W mie-
ście, tak jak przed wojn¹, chêtnie osiedlaj¹ 
siê ludzie nauki, kultury, sportu czy biznesu. 
Wydaje siê jednak, ¿e Sulejówek to przede 
wszystkim miasto Marsza³ka, który zamiesz-
ka³ tu w 1923 r. Drewniany dom „Otrando” 
i parcelê „Milusin” w 1921 r. za 600 tys. ma-
rek kupi³a jego ¿ona Aleksandra Szczerbiñska. 
Niedaleko mieszkali ich znajomi pañstwo 
Zofi a i Jêdrzej Moraczewscy, Jêdrzej by³ pierw-
szym premierem wolnej RP. Obok „Drewnia-
ka” wybudowano dla Marsza³ka murowany 
dworek „Milusin”. Zaprojektowany przez prof. 
Kazimierza Skórewicza dworek wzniesiono 

397 Park Miejski im Marina Jonkajtysa ze ścieżką edukacyjną

398 Dawna posesja rodziny Grabskich

399 Skwer Powstańców Warszawy

397 398 399
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w 1923 r., stanowi³ on dar „¿o³nierzy niepod-
leg³ej Polski”. Po raz ostatni Pi³sudski przeby-
wa³ w Sulejówku na miesi¹c przed śmierci¹. 
Po wojnie dobra Pi³sudskich przejê³o Wojsko 
Polskie, potem radzieckie, w 1956 r. w dwor-
ku umieszczono przedszkole, w 1970 r. orze-
czono przepadek mienia na rzecz skarbu pañ-
stwa. Dzisiaj wpisany do rejestru zabytków 
dworek jest od 2000 r. w³asności¹ Fundacji 
Rodziny Józefa Pi³sudskiego, mieści siê w nim 
muzeum jego imienia. W 1988 r. „Milusin” 
wraz z innymi budynkami zwi¹zanymi z eli-
tami II RP decyzj¹ Rady Miejskiej znalaz³ siê 
w reprezentacyjnej czêści miasta tzw. dzielni-
cy rezydencjonalnej tworz¹cej Enklawê Histo-
ryczn¹. Planuje siê obok dworku wybudowaæ 
nowoczesny kompleks muzealny. Do innych 
zabytkowych obiektów Sulejówka nale¿¹ 
„Dworek – Siedziba” z 1911 r. Jêdrzeja i Zofi i 
Moraczewskich, „Helin”, gmach fundacji cha-
rytatywnej Heleny i Ignacego Jana Paderew-
skiego z 1920 r., „Willa Bzów” z 1920 r. oraz 

wspomniane ju¿ „Otrando”, pierwszy dom Pi³-
sudskich. Pami¹tk¹ po mieszkaj¹cym kiedyś 
polityku Macieju Rataju jest nazwa Ratajewo. 
Nadano j¹ wiosce ¯wir, aby upamiêtniæ za-
mordowanego przez hitlerowców w Palmirach 
Marsza³ka Sejmu. 

W mieście znajduj¹ siê skwery-miejsca pa-
miêci: Pamiêci, Niepodleg³ości i Powstañców 
Warszawy. Pierwszy z nich powsta³ w 1971 r., 
aby upamiêtniæ spacyfi kowan¹ we wrześniu 
1939 r. okoliczn¹ ludnośæ cywiln¹, znajdu-
je siê na nim obelisk z piaskowca. Na skwe-
rze Niepodleg³ości w 1988 r. usypano kopiec 
Wspó³twórców II RP, potem obok postawiono 
pomnik Marsza³ka Polski z córkami – Wand¹ 
i Jadwig¹. Na ostatnim ze skwerów, utworzo-
nym w 1990 r., znajduje siê pomnik miesz-
kañców Mi³osny i Sulejówka poleg³ych w sze-
regach Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”. 

Poza miejscami historycznymi znajdziemy 
w Sulejówku miejsca kultu religijnego. Sporo 
jest kapliczek i krzy¿y, warto zwróciæ uwagê 

400 Sanktuarium Maryjne 
– Matki Bożej Pocieszenia

401 Skwer Pamięci

402 Restauracja „U Dziadka”

403 Nowoczesny stadion miejski

400

401 402

403
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na najstarsze. Przy ul. Reymonta na cokole 
stoi fi gura Matki Bo¿ej z 1905 r., przy ul. So-
bieskiego jest niedu¿a kapliczka z fi gur¹ Mat-
ki Bo¿ej z 1918 r., ostatnia to kapliczka przy 
Trakcie Brzeskim z Matk¹ Bo¿¹ Ró¿añcow¹ 
z 1928 r. Interesuj¹ce wyposa¿enie kościo³a 
mo¿na zobaczyæ w Sanktuarium Maryjnym 
– Matki Bo¿ej Pocieszenia przy ul. Bogus³aw-
skiego, jest nim XVII-wieczny obraz „Matki 
Bo¿ej Pocieszycielki” i p³askorzeźba „Maryi 
Matki Kościo³a” wykonana przez Annê Grab-
sk¹ – córkê ministra Stanis³awa Grabskiego. 

Na terenie miasta wystêpuj¹ liczne pomniki 
przyrody, grupa drzew tzw. Aleja Dêbów z 41 

dêbami szypu³kowymi znajduje siê niedaleko 
ul. Drobiarskiej, a 5 drzew rośnie w dawnej 
posiad³ości Grabskich. Poza tym w czêści po-
³udniowo-zachodniej spotkamy wa³y wydmo-
we, a w pobli¿u wschodniej i pó³nocnej grani-
cy miasta rzekê D³ug¹. W 1992 r. ze wzglêdu 
na wyj¹tkowe jak na aglomeracjê warszawsk¹ 
walory przyrodnicze miasto zosta³o uznane 
obszarem chronionego krajobrazu. 30-procen-
tow¹ lesistośæ, bogactwo przyrody i okoliczne 
Glinianki maj¹ byæ wykorzystane jako park re-
kreacyjno-uzdrowiskowy. Zielony, rozleg³y Su-
lejówek zachêca do wycieczek, podczas których 
nie sposób pomin¹æ Enklawy Historycznej. 

Wyjaśniaj¹c pocz¹tki miejscowości, mu-
simy siê cofn¹æ do okresu budowy linii 

kolejowej Warszawa–Terespol. Przy wybudo-
wanej trasie wyznaczono przystanki, jeden 
z nich nazwano Mi³osn¹. Wcześniej przy trak-
cie brzeskim istnia³ folwark Mi³osna, do któ-
rego z czasem dodano przymiotnik Stara, osa-
da przy torach zosta³a Now¹. Obecnie stacja, 
przy której jest osiedle Mi³osna, nosi nazwê 
Sulejówek-Mi³osna (osiedle w³¹czono do Su-
lejówka), za ni¹ rozpościeraj¹ siê osiedla: Ce-
chówka i Nowa Mi³osna. W koñcu XIX w. przy 
stacji Mi³osna pobudowano budynki stacyjne, 
w pobli¿u zamieszkali kolejarze z rodzinami. 

W okolicy trwa³a eksploatacja lasów, niedaleko 
Rosjanie budowali poligon artylerii. Powsta³a 
nowa osada Cechówka, której nazwa pochodzi 
prawdopodobnie od znaczenia, cechowania 
wywo¿onego ze stacji Mi³osna drewna. W osa-
dzie mieszkañcy Warszawy chêtnie budowali 
domy letniskowe w stylu nazywanym tutaj 
„szwajcarskim”. Na pocz¹tku XX w. w Ce-
chówce utworzono 2 parki, spacerowy oraz 
myśliwski ze scen¹, sal¹ taneczn¹, altankami. 
W 1920 r. pracê rozpoczê³a szko³a powszech-
na, a od 1936 r. parafi a pw. Przemienienia Pañ-
skiego. Kośció³ oraz cmentarz parafi alny objête 
s¹ ochron¹ konserwatora zabytków. W kwiet-

Cechówka (część miasta Sulejówek)

404 „Wesoły Domek” z 1926 r. w Cechówce

405 Drewniany dom w Cechówce

404 405
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niu 1939 r. Cechówka wraz z Sulejówkiem zo-
sta³y wy³¹czone z gminy Okuniew. 15 wrześ-
nia 1939 r. Wermacht dokona³ pacyfi kacji 
osiedla, zginê³o ok. 100 osób, wydarzenie upa-
miêtnia ods³oniêty w 1971 r. pomnik Ofi ar II 
Wojny Światowej. W czasie II wojny światowej 
ukrywa³ siê tu Boles³aw Bierut „namaszczony” 
przez w³adze ZSRR przywódca ludowej Pol-
ski. Po wojnie Cechówka by³a gromad¹ gminy 

Sulejówek. W 1954 r. osiedle przyjê³o nazwê 
Mi³osna, a gdy w 1962 r. Sulejówek otrzyma³ 
prawa miejskie w³¹czono j¹ do nowo utworzo-
nego miasta. Zwiedzaj¹c miasto Marsza³ka, 
warto równie¿ odwiedziæ Mi³osn¹-Cechówkê 
i przejśæ siê jej zielonymi ulicami, mo¿e uda 
siê zobaczyæ zachowan¹ przedwojenn¹ „szwaj-
carsk¹” willê. Na wyprawê lepiej zabraæ rower, 
gdy¿ ca³kowity obszar Sulejówka to 1951 ha. 
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W odleg³ości 6 km od Latowicza le¿y wieś 
Wielgolas. Podobnie jak i w innych 

miejscowościach rozpostartych w dolinie Świ-
dra, mo¿na napotkaæ tu prehistoryczne ślady 
osadnictwa. Najstarsze pochodz¹ z okresu 
neolitu. Nazwa wsi i pobliskich miejscowo-
ści Dêbego, Borówka, Transboru nawi¹zywa-
³a do potê¿nych lasów, miêdzy Wilg¹ a Świ-
drem rozci¹ga³a siê Puszcza Starogrodzka. 
Wzmianki o samym Wielgolesie pojawi³y siê 
w pocz¹tkach XVI w., w 1565 r. wieś wymienia 
siê wśród lustrowanych dóbr królewskich Ma-
zowsza. W 2. po³. XVI w. w licz¹cej 200 miesz-
kañców wsi by³ dwór, folwark i m³yn. XVII w. 
przyniós³ upadek osady, a kolejny wielu zmie-
niaj¹cych siê w³aścicieli, jednym z nich by³ ge-
nera³ carskiej armii. W 1861 r. dosz³o do buntu 
wielgoleskich ch³opów przeciwko odrabianiu 
pañszczyzny, fakt ten upamiêtnia krzy¿ przy 
drodze do Latowicza. Pocz¹tek XX w. okaza³ 
siê szczêśliwy dla wielgoleskich w³ości. Ku-
pi³ je na licytacji dobry gospodarz i spo³ecz-
nik, Sêdzia Pokoju, przewodnicz¹cy Zwi¹zku 
Ziemian, cz³onek Dozoru Szkolnego Bohdan 
Wyle¿yñski. Wśród zakupionych dóbr znalaz³ 

siê dwór z XIX w. i otaczaj¹cy go park krajobra-
zowy. Budowê pa³acu przypisuje siê B. Wyle-
¿yñskiemu. Styl nieregularnego, wzniesionego 
na planie prostok¹ta budynku określa siê jako 
eklektyczny. Bêd¹cy obecnie w prywatnych 
rêkach zespó³ pa³acowy fi guruje wśród zareje-
strowanych zabytków. Cecylia i Bohdan Wy-
le¿yñscy wychowali swoje dzieci na dobrych 
Polaków, dwoje z nich poleg³o za Ojczyznê, 
syn walcz¹c z Rosjanami w 1944 r., a córka 
w powstaniu warszawskim. 

Zabytkow¹ wartośæ maj¹ obiekty sakralne 
wzniesione w miejscowości w okresie miê-
dzywojnia. Jest to wybudowana wg projek-
tu Micha³a S³awiñskiego Kaplica Zjawienia 
powsta³a w latach 1931–1934 oraz 2 przy-
dro¿ne murowane kapliczki. Kaplicê wznie-
siono z inicjatywy ks. Stefana Antosiewicza 
prawdopodobnie w miejscu, gdzie w czasie 
powstañ narodowych modlili siê powstañcy. 
Ozdobiona ludowymi malowid³ami i stoj¹ca 
opodal źróde³ka kaplica przyci¹ga liczne piel-
grzymki wiernych modl¹cych siê do Matki 
Bo¿ej £askawej. Źróde³ku przypisuje siê lecz-
nicz¹ moc. 

Wielgolas (gmina Latowicz)

406 Jedna z kapliczek w Wielgolesie

407 Każdy może zaczerpnąć wody z cudownego źródełka obok Kaplicy Zjawienia

408 Aleja prowadząca do dworu

406 407 408
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To spora wieś po³o¿ona nad rzek¹ Rz¹dz¹. 
Wieś le¿y jakby na wzniesieniu otoczo-

nym lekko faluj¹c¹ równin¹. W zachowanych 
ksiêgach metrykalnych spotyka siê nazwê 
Wiśniewo, Wiśniów, Wiśniowo, która to na-
zwa ma siê podobno wywodziæ od du¿ej liczby 
sadów wiśniowych. Wieś, najpierw ksi¹¿êca, 
potem królewska, w 1545 r. zosta³a przekaza-
na królowej Bonie jako wdowie uposa¿enie. 
W 1555 r. proboszczem istniej¹cej parafi i zosta³ 
jej kapelan Wojciech z Kutna. Po śmierci królo-
wej Wiśniew sta³ siê w³asności¹ Zygmunta Au-
gusta. W tym czasie w Wiśniewie by³y 3 m³yny 
wodne, co świadczy³o o zamo¿ności wioski. 

W 1660 r. wieś wraz z kościo³em zosta³a znisz-
czona przez oddzia³ kozacki. Król Micha³ Kory-
but Wiśniowiecki w wyludnionej wsi osadzi³ 12 
swoich ¿o³nierzy. W 1670 r. wybudowano nowy 
kośció³, w 1784 r. kolejny, tym razem murowa-
ny. W 1815 r. osada sta³a siê dobrami carskimi, 
a w 1865 r. gmin¹ z siedzib¹ w Czarnog³owiu. 
W 1880 r. mieszka³o tu 405 osób, by³ dom pa-
rafi alny i szko³a. W 1906 r. prawie ca³a parafi a 
katolicka przesz³a na mariawityzm, obecnie 
jest to jedna z wiêkszych parafi i starokatoli-
ckich w Polsce. Warto odwiedziæ jej neogotycki, 
murowany z czerwonej ceg³y kośció³, obok któ-
rego spoczywa biskup Wawrzyniec Rostworow-

Wiśniew (gmina Jakubów)

409 Brama do parafi i rzymskokatolickiej w Wiśniewie

410 Kościół mariawicki w Wiśniewie

411 Wnętrze kościoła starokatolickiego

412 Grób biskupa mariawickiego Wawrzyńca Rostworowskiego

413 Grób nieznanych ułanów 7 Pułku Ułanów Lubelskich na cmentarzu mariawickim

409 410

411 412 413
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ski, za³o¿yciel i duchowy przywódca nie tylko 
miejscowych mariawitów. 

Śladami po ostatniej wojnie, podczas której 
przez wioskê przebiega³ front, s¹ groby ¿o³nie-
rzy WP poleg³ych w 1939 r. Na mariawickim 
cmentarzu spoczywaj¹ nieznani u³ani 7 Pu³ku 
U³anów Lubelskich, pomnik poświêcony u³a-
nom stoi przed miejscow¹ szko³¹, której oni 
patronuj¹. 

Dzisiaj wokó³ Wiśniewa nie rosn¹ ju¿ po-
tê¿ne lasy, w których mia³ polowaæ król Wiś-
niowiecki, mo¿liwe, ¿e je przetrzebiono i wy-
korzystano jako budulec na liczne tu kiedyś 
drewniane domy. Po dawnych m³ynach pozo-
sta³ tylko staw m³yñski i grobla. Gdybyśmy 
chcieli udaæ siê do okolicznych wsi Rz¹dzy 
i Wiśniówki, to po¿egna nas ¿eliwny krzy¿ 
umieszczony na kamiennym cokole z 1900 r. 

414 Głaz poświęcony ułanom 7 Pułku Ułanów Lubelskich przed szkołą w Wiśniewie

415 Kapliczka z 1900 r.

414 415
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Niedu¿a wieś, która wraz z s¹siednim Lu-
dwinowem i Tymoteuszewem przezna-

czona jest w planach zagospodarowania gminy 
pod budownictwo letniskowe. Ju¿ dziś mo¿na 
tam spotkaæ skupiska domów letników, któ-
rych zachêca dobry dojazd oraz malownicze 
zakrêty rzeki Rz¹dzy. Rzeka spodoba³a siê 
nie tylko letnikom, ale i bobrom, które siê 
tu osiedli³y. We wsi rośnie d¹b pomnik przy-

rody mierz¹cy w obwodzie 420 cm, zachowa³ 
siê tak¿e m³yn wodny z 1924 r. (tzw. Witko-
wizna) Drewniany, piêtrowy budynek m³yna 
stoi na wysokiej podmurówce. W 1930 r. jego 
si³¹ napêdow¹ by³o ko³o o średnicy 3 m, po-
tem dodano turbinê Francisa. W 1959 r. m³yn 
wyremontowano, dodano silnik elektrycz-
ny. Po wojnie m³yn nale¿a³ do PGR, obecnie 
nieczynny niszczeje. 

Wola Polska (gmina Jakubów)

416 Drewniany młyn w Woli Polskiej

417 Rzeka Rządza

418 Dąb pomnik przyrody

419 Drewniany dom kryty strzechą

416

417

418

419
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Wieś usytuowana w malowniczym miej-
scu doliny Świdra, blisko rezerwatu 

geologicznego „Wólczañska Góra”. Jej pocz¹tki 
siêgaj¹ XVI w. W 1871 r. nazywana Wol¹ D³u-
¿ewsk¹ wieś i folwark oddzieli³y siê od dóbr 
D³u¿ewa. W 1882 r. osada liczy³a 20 domów. 
Obecnie wiêkszośæ mieszkañców wsi utrzy-
muje siê z pracy w niewielkich gospodarstwach 
rolnych. Wśród miejscowej ludności ¿ywa by³a 
pamiêæ o mieszkaj¹cej tu ¿ydowskiej rodzinie 
Cyrklewiczów, której 4 braci zabili hitlerowcy 
(2 z nich walczy³o w 1939 r.). Srul spoczywa 
w ¯akowie, Mosze w lesie k¹towskim, pozo-

stali podobno na Górze Wólczañskiej. Na Gó-
rze jest zadbana mogi³a ziemna z metalowym 
krzy¿em i p³otkiem, spoczywa w niej ¿o³nierz 
Piotr Szczucki, który, jak mówi napis, zgin¹³ 
za ojczyznê / 14.09.1939 r. w bitwie / pod Wól-
k¹ D³u¿ewsk¹. We wsi mo¿na napotkaæ co-
raz rzadsze przyk³ady budownictwa ludowego 
– domy i budynki gospodarskie kryte strzech¹. 
Przy drodze do Starogrodu stoi murowana ka-
pliczka z fi gur¹ św. Jana z 1. po³. XIX w. Wólka 
D³u¿ewska to dobry punkt do wycieczek krajo-
znawczych do rezerwatów „Świder”, „Wólczañ-
ska Góra” czy tras¹ „7 m³ynów nad Piaseczn¹”. 

Wólka Dłużewska (gmina Siennica) 

420 Drewniana chałupa w Wólce Dłużewskiej

421 Stodoła kryta strzechą

422 Wólczańska Góra

423 Wejście do rezerwatu „Wólczańska Góra”

424 Nepomucen w przydrożnej kapliczce

425 Mogiła na Wólczańskiej Górze Piotra Szczuckiego, żołnierza poległego 
we wrześniu 1939 r.

420 421

422 423

424 425
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Wieś le¿¹ca na pó³nocny wschód od Sien-
nicy, 12 km od Miñska, dzieli siê na 2 

so³ectwa: Zglechów i Nowy Zglechów. Pierw-
sze wzmianki o niej pochodz¹ z XVI w., kie-
dy przyporz¹dkowano j¹ do nowo utworzonej 
parafi i siennickiej. W koñcu XVIII w. w³as-
nośæ Rogowskich, a w XIX w. Bogus³awskich. 
W 1827 r. Zglechów liczy³ 13 domów i 142 
mieszkañców. We wsi znajduje siê drewniany 
dwór parterowy z koñca XVIII w., w okresie 
późniejszym jego czterospadowy dach gon-
towy zast¹piono dwuspadowym. Na zachód 
od budynku ruiny murowanego lamusa, la-
musy mia³y charakter obronny, ten ze wzglêdu 

na czas powstania pe³ni³ sw¹ funkcjê raczej 
symbolicznie. W 1944 r. w Zglechowie mia³y 
miejsce walki niemiecko-radzieckie, miesz-
kañców ewakuowano. We wsi znajduje siê neo-
gotycka niewielka kaplica mariawicka, nale¿y 
ona do parafi i w Ceg³owie. W obu so³ectwach 
mo¿na spotkaæ drewniane domy, nawet kry-
te strzech¹. Interesuj¹co wygl¹da kapliczka 
z 1852 r. z murowanym coko³em i umieszczo-
nym na nim popiersiem kobiecym. Znanym 
mieszkañcem wsi by³ Kazimierz Barcikowski, 
polityk, spo³ecznik i dzia³acz PZPR, nie za-
pomnia³ on o swoich korzeniach, by³ hojnym 
darczyñc¹ miejscowej OSP. 

Zglechów (gmina Siennica) 

426 Mariawicka kaplica 
w Zglechowie

427 Wnętrze kaplicy

428 Drewniany dwór parterowy 
z końca XVIII w.

429 Kapliczka z 1852 r. z muro-
wanym cokołem i umiesz-
czonym na nim popiersiem 
kobiecym

430 Chałupa kryta strzechą

426 427 428

429429 430
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Królewiec (gmina Miñsk Mazowiecki) – wieś 
na pó³noc od Miñska, z pozosta³ościami XIX-
wiecznego cmentarza ewangelickiego.

£adzyñ (gmina Stanis³awów) – wieś przy 
drodze krajowej nr 50. Mo¿na w niej zoba-

czyæ neogotyck¹ kapliczkê z 1905 r., kamieñ 
upamiêtniaj¹cy 10-lecie odzyskania niepod-
leg³ości z 1928 r., obelisk epitafi jny ¿o³nierza 
AK Jana Szarka poleg³ego w 1944 r., zachowa³a 
siê tak¿e nieliczna, drewniana zabudowa z po-
cz¹tku XX w.; w pobli¿u wsi jest jezioro Bagno 
i wzgórza wydmowe. 

Olesin (gmina Dêbe Wielkie) – miejscowośæ 
na pó³noc od drogi krajowej nr 2, z zabytkowym 
zespo³em dworskim (niedostêpny), sk³adaj¹-
cym siê z wybudowanego w latach 1920–1925 
dworu i 100-letniego parku; przy drodze dojaz-
dowej znajduje siê kaplica z po³owy XIX w.

Szymankowszczyzna (gmina Stanis³awów) 
– wieś o starym rodowodzie, w której mo¿na 

Pozostałe miejscowości 

431 Cmentarz ewangelicki w Królewcu

431

432 Neogotycka kapliczka w Ładzyniu

432

433

433 Brama wjazdowa do majątku Olesin

434 FMurowany czworak w Szymankowszczyźnie

434
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zobaczyæ murowany czworak z koñca XIX w., 
pomnik przyrody – okaza³¹ topolê bia³¹, w po-
bli¿u po³o¿one jest tzw. „Uroczysko Szyman-
kowszczyzna”. 

Transbór (gmina Latowicz) – miejscowośæ 
na po³udnie od drogi wojewódzkiej nr 802, 
ze stanowiskami archeologicznymi, nieliczn¹ 
drewnian¹ zabudow¹, blisko po³o¿on¹ dolin¹ 
Świdra.

Zawiesiuchy (gmina Stanis³awów) – wieś 
na zachodnim skraju powiatu, granicz¹ca 

435 Drewniany dom w Transborze

435

z powiatem wo³omiñskim, z zachowanym 
piêtrowym dworem z prze³omu XIX i XX w., 
pozosta³ościami parku krajobrazowego, przy-
dro¿n¹ fi gur¹ Matki Boskiej Niepokalanie Po-
czêtej z pocz¹tków XX w. i z zespo³em stawów 
utworzonych na rzece Czarnej; w dawnym 
maj¹tku znajduje siê obecnie agroturystyczny 
obiekt – Farma Makedoñska. 

¯aków (gmina Siennica) – miejscowośæ przy 
drodze z Siennicy do Latowicza, z murowanym 
dworem z koñca XIX w. (niedostêpny), nielicz-
nymi drewnianymi domami, pomnikiem Za-
wiszy Czarnego.

436 Figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej 
w Zawiesiuchach

437 Park linowy na Farmie Makedońskiej

436 437

439

438

438 Pomnik Zawiszy Czarnego przed szkołą w Żakowie

439 Brama wjazdowa do dworu w Żakowie
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Starostwo Powiatowe w Miñsku 
Mazowieckim 
ul. Kościuszki 3
tel. 25 759 87 00
e-mail: starosta.wm@powiatypolskie.pl
www.powiatminski.pl

Urz¹d Miasta Miñsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3 Maja 3
tel. 25 759 53 00
e-mail: boi@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl 

Urz¹d Miasta Sulejówek 
ul. Dworcowa 55
tel. 22 760 62 01
e-mail: urzad@umsulejowek.pl
www.sulejowek.pl 

Urz¹d Miejski w Halinowie 
ul. Spó³dzielcza 1
tel. 22 783 60 20
e-mail: halinow@halinow.pl
www.bip.halinow.pl

Urz¹d Miejski w Ka³uszynie 
ul. Pocztowa 1
tel. 25 757 60 26
e-mail: umkaluszyn@kaluszyn.pl
www.kaluszyn.pl

Urz¹d Gminy Ceg³ów 
ul. Kościuszki 2
tel. 25 757 01 88
e-mail: urzad@ceglow.pl
www.ceglow.pl

Urz¹d Gminy Dêbe Wielkie 
ul. Stra¿acka 3
tel. 25 756 47 00
e-mail: sekretariat@debewielkie.pl
www.debewielkie.eurzad.eu

Urz¹d Gminy Dobre 
ul. Kościuszki 1
tel. 25 757 11 90
e-mail: ugdobre@minskmaz.pl
www.gminadobre.pl

Urz¹d Gminy Jakubów 
Jakubów
tel. 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl
www.jakubow.pl

Urz¹d Gminy Latowicz 
ul. Rynek 6
tel. 25 752 10 80
e-mail: sekretariat@gmina-latowicz.pl
www.gmina-latowicz.pl

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki 
ul. Che³moñskiego 14
tel. 25 758 24 89
e-mail: gmina@minsmazowiecki.pl
www.minskmazowiecki.pl

Urz¹d Gminy Mrozy 
ul. Mickiewicza 35
tel. 25 757 41 75
e-mail: gmina@mrozy.pl
www.mrozy.pl

Oferta kulturalna i turystyczna
Informacja turystyczna

Informacje o aktualnej ofercie turystycznej uzyskamy, telefonuj¹c do starostwa powiatowego, 
urzêdów miast, gmin powiatu miñskiego oraz do miñskiego oddzia³u PTTK. 
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Urz¹d Gminy Siennica 
ul. Ko³bielska 1
tel. 25 757 20 20
e-mail: ugsiennica@poczta.fm
www.ugsiennica.pl

Urz¹d Gminy Stanis³awów 
ul. Rynek 32

tel. 25 757 50 04
e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl
www.stanislawow.pl 

PTTK Oddzia³ Miñsk Mazowiecki 
ul. Ogrodowa 1
tel. 25 759 14 37, 609 100 892
e-mail: pttk@onet.pl

Ośrodki kultury
Miejski Dom Kultury w Miñsku 
Mazowieckim 
ul. Warszawska 173 
tel. 25 758 39 17 
e-mail: mdkminskmaz@wp.pl, 
mdkminskmaz@o2.pl 

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem 
ul. Kiliñskiego 1 a
tel. 25 757 15 20 
www.gminadobre.pl 

Dom Kultury w Halinowie 
ul. 3 Maja 8
tel. 22 783 64 90 
e-mail: domkultury05074@interia.pl 

Dom Kultury w Ka³uszynie 
ul. Warszawska 45
tel. 25 757 62 10 
www.mdk.kaluszyn.pl

Dom Kultury w Okuniewie 
fi lia: Teatr w Micha³owie Teatr im. K. I. Ga³-
czyñskiego 
Micha³ów, ul. Rynek 46/2 
tel. 22 783 70 99; 
oddzia³ w Micha³owie 
tel. 693 038 770 
www.domkulturyokuniew.pl 
e-mail: dom.kultury@vp.pl, 
biuro@domkulturyokuniew.pl 

Gminny Ośrodek Kultury w Stanis³awowie 
ul. Rynek 31
tel. 25 757 50 07 
www.gok.stanislawow.com

Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wie-
lobyckiej w Mrozach 
ul. Mickiewicza 22
tel. 25 757 44 79
www.kulturalnemrozy.pl 
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Muzeum Józefa Pi³sudskiego 
ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek
tel. 22 783 02 30 
biuro: 02-927 Warszawa, 
ul. Zdrojowa 109, tel. 22 842 04 25 

Muzeum zosta³o ofi cjalnie powo³ane przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz fundacjê Rodziny Józefa Pi³sudskie-

go w 2008 r. Poza zwiedzaniem odbywaj¹ 
siê w nim konferencje naukowe oraz wysta-
wy. Docelowo w pobli¿u Dworku „Milusin”, 
w którym obecnie mieści siê muzeum, ma byæ 
zbudowany nowoczesny kompleks muzealny. 

Muzeum Siennickich Szkó³ (wcześniej Izba 
Pami¹tek Siennickich Szkó³) w Zespole Szkó³ 
im. Hipolity i Kazimierza Gnoiñskich w Sien-
nicy 
ul. Miñska 38, 05-332 Siennica
tel. 25 757 22 24 
kustosz: 504 446 513
Czynne: wtorki i czwartki 10.00–15.00

Izba Pami¹tek powsta³a w Siennicy w 1975 r., 
a jej utworzenie by³o inicjatyw¹ absolwentów 
szkó³ siennickich. Zbiory muzeum dziel¹ siê 
na zwi¹zane z histori¹ szkó³ pedagogicznych 
(od 1983 r. wprowadzono tu uk³ad chronolo-
giczno-tematyczny, tj. I. 1866–1915; II. 1915–
1939; III. 1939–1945; IV. od 1945) oraz ekspo-
naty etnografi czne, archeologiczne i pami¹tki 
dotycz¹ce historii Siennicy. W muzeum orga-
nizowane s¹ wystawy okolicznościowe, lekcje 
muzealne, zajêcia metodyczne dla nauczycieli. 
Do wa¿niejszych wydarzeñ nale¿a³a wystawa 
ukazuj¹ca okres walk o polsk¹ szko³ê, jubile-
usz 140-lecia historii Zespo³u Szkó³ im. H. i K. 
Gnoiñskich w Siennicy, Letnia Szko³a Regio-

Muzea, sale tradycji i izby regionalne

440 „Milusin” siedziba muzeum

441 Fragment ekspozycji

440

441

442 Fragment zbiorów etnografi cznych

442
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nalistów, sesja naukowa poświêcona lokalnej 
prasie podlaskiej i mazowieckiej.

Muzeum Ziemi Miñskiej 
ul. Okrzei 16, 05-300 Miñsk Mazowiecki 
tel. 25 759 67 15, 758 00 95, 500 186 482 
e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl 
Czynne: wtorek–pi¹tek 9.00–17.00, 
niedziela 12,00 –18.00

W istniej¹cym od 2005 r. muzeum organi-
zowane s¹ m.in. koncerty, wystawy, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, lekcje muzealne, pokazy 
i inscenizacje historyczne. MZM prowadzi tak-
¿e dzia³alnośæ wydawnicz¹. W muzeum znaj-
duje siê ekspozycja sta³a herbów w³aścicieli 
miasta oraz drzewo genealogiczne za³o¿yciela 
oraz w³aściciela miasta Jana z Gościeñczyc. 
Pierwszym dyrektorem i wspó³pomys³odawc¹ 
muzeum jest Leszek Celej.

Muzeum 7 Pu³ku U³anów Lubelskich im. 
Gen. Kazimierza Sosnkowskiego oddzia³ 
Muzeum Ziemi Miñskiej 
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 4 
05-300 Miñsk Mazowiecki 
tel. 25 759 31 13 
e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl
www.ulani-inskmaz.home.pl 
Czynne: wtorek– pi¹tek 9.00–17.00, 
niedziela 12.00–18.00

W muzeum zgromadzone zosta³y eksponaty 
pogrupowane na obiekty przedstawiaj¹ce: ¿y-

cie koszarowe u³anów, dokumenty, odznacze-
nia i odznaki oraz oporz¹dzenie kawaleryjskie. 
W muzeum mo¿na poznaæ historiê 7 PUL 
zwi¹zan¹ z jego powstaniem, szlakiem bitew-
nym czy dowódcami pu³ku. Grupy szkolne 
zapraszane s¹ na lekcje muzealne – obecnie 
w ofercie jest 7 ró¿nych tematów lekcji. 

Muzeum Rzeźbiarza Konstantego Laszczki 
ul. Kiliñskiego 1a, 05-307 Dobre 
tel. 25 757 15 20 (wstêp cegie³ka-pocztówka)

443 444

443 Fragment ekspozycji

444 Rzeźba ludowa

445 Siedziba muzeum

446 Fragment zbiorów

445

446
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Muzeum gromadzi pami¹tki oraz rzeźby 
Konstantego Laszczki urodzonego w Maków-
cu Du¿ym k. Dobrego. Laszczka by³ światowej 
s³awy artyst¹ rzeźbiarzem, profesorem Akade-
mii Sztuk Piêknych w Krakowie. Na wystawie 
dzie³ artysty prezentowane s¹ m.in. popiersia, 
maski, medaliony i medale, które wykonano 
z gipsu, terakoty czy odlano w br¹zie. S¹ te¿ fo-
tografi e innych dzie³, dyplomy honorowe i od-
znaczenia. Powstanie muzeum w 1971 r. za-
inicjowa³ miejscowy nauczyciel i spo³ecznik 
Jan Zych.

Sala tradycji 2 Brygady Obrony Terytorial-
nej im. Gen. F. Kleberga 
ul. Warszawska 267
05-300 Miñsk Mazowiecki

Sala tradycji zosta³a utworzona w 1996 r.
Znajduj¹ siê tu tablice informacyjne opisuj¹ce 

historiê brygady i jej patrona, dzieje 7 Pu³ku 
U³anów oraz eksponaty. Wśród eksponatów 
zgromadzono militaria, broñ bia³¹ i strzeleck¹, 
dokumenty, archiwalne fotografi e. Obecnie 
salê wzbogacono o elementy historii ¿andar-
merii oraz zagranicznych misji wojskowych.

Sala tradycji 23 Bazy Lotniczej w Barcz¹cej 
tel. 25 758 27 14 

Sala tradycji bazy lotniczej jest kontynuacj¹ 
istniej¹cej tu wcześniej Sali tradycji 1 Pu³ku 
Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa. Zgroma-
dzone w sali liczne eksponaty dokumentuj¹ 
dzieje lotnictwa wojskowego w Polsce pocz¹w-
szy od 1918 r. oraz historiê jednostki. 

Izba regionalna przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Mrozach 
ul. Kiliñskiego 5, 05-320 Mrozy
tel. 25 757 47 02
e-mail: biblioteka@mrozy.pl 
www.biblioteka.mrozy.pl

Izba regionalna przy Szkole Podstawowej 
w Grodzisku 
ul. Mazowiecka 86, 05-320 Mrozy
tel. 25 757 41 27 

Izba regionalna przy Szkole Podstawowej 
im. D¹brówki w Miñsku Mazowieckim 
ul. D¹brówki 10, 05-300 Miñsk Mazowiecki
tel. 25 758 25 44

447 Rzeźby Konstantego Laszczki

448 Sala tradycji 2 Brygady Obrony Terytorialnej 
im. Gen. F. Kleberga

447

448

449 Fragment zbiórów

449
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Skansen Wsi Polskiej przy Szkole Podstawowej 
im. M. Konopnickiej w Nowych Groszkach
Nowe Groszki 1, 05-310 Ka³uszyn
tel. 25 752 91 38

Szkolna Izba Pamiêci w Wielgolesie przy 
Zespole Szkó³ im. Wyle¿yñskich 
Wielgolas 36, 05-334 Latowicz 
tel. 25 799 21 88

450 451

452 453

450 Izba regionalna przy Szkole Podstawowej w Grodzisku – fragment zbiórów

451 Izba regionalna przy Szkole Podstawowej im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim – fragment zbiórów

452 Skansen w Groszkach

453 Szkolna Izba Pamięci w Wielgolesie przy Zespole Szkół im. Wyleżyńskich – fragment zbiorów
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Szlak Zielony: 
� Ceg³ów (stacja PKP)–Skwarne–Lasy Mieñ-

skie; 
� rezerwat „Jedlina”–Mienia (stacja PKP); 

Szlak Niebieski: 
� Woźbin k. Ceg³owa–Wola Rafa³owska; 
� Mrozy Po³udniowe– rezerwat „Rudka Sana-

toryjna”– Rudka; 
� rezerwat „Prze³omWitówki”– Go³êbiówka–

Grodzisk; 
� Grodziszcze Mazowieckie (stacja PKP)– 

Choszcze–Porzewnica; 
� Barania Góra–rezerwat „Florianów”–Ku-

fl ew–Podskwarne; 
� Skwarne–Ceg³ów; 
� Okuniew–D³uga Szlachecka–D³uga Koś-

cielna–Halinów; 
� Halinów–Halinów (stacja PKP)–Stary Ko-

nik–Góry Warszawskie–Golica–Wi¹zowna;
� Mazowiecki Park Krajobrazowy–Warszawa 

Radośæ; 

Ście¿ka Przyrodniczo-Leśna: 
� Mienia–Ceg³ów

Piesze i rowerowe szlaki Nadleśnictwa 
Miñsk Mazowiecki:
� 18,2 km – od przystanku PKP Mienia przez 

Uroczysko Mienia i Bernatowizna do przy-
stanku PKP Mrozy; 

� 4,5 km – trasa spacerowa wokó³ rezerwatu 
„Jedlina”; 

� 8,2 km – od przystanku PKP Mienia, przez 
Uroczysko Mienia do Ceg³owa; 

� 6,6 km – od przystanku PKP Ceg³ów przez 
wsie Sokolnik, Wola Rafa³owska do Mro-
zów; 

� 10,3 km od stacji PKP Mrozy przez rezerwat 
„Rudka Sanatoryjna”, wieś Gójszcz, stawy 
k. Go³êbiówki do przystanku PKP w Gro-
dzisku; 

� 13 km – od przystanku PKS w P³omieñcu 
przez Uroczysko Florianów i Jeziorek, wsie 
Porzewnica, Choszcze do przystanku PKP 
Grodziszcze Mazowieckie;

� 8,7 km – od przystanku PKP Grodziszcze 
Mazowieckie przez stawy k. Go³êbiówki 
i lasy k. Gójszcza do przystanku PKS w Ka-
³uszynie; 

� 8,3 km – czêśæ szlaku z Grodziska do Ka-
³uszyna (ca³y szlak 18,3 km z Grodziska 
do Sino³êki przez Go³êbiówkê); 

� 10,5 km – od przystanku PKS w Borkach 
przez Uroczysko Jeziorek do Kufl ewa 
i do Skwarnego. Szlak koñczy siê na przy-
stanku PKP Ceg³ów; 

� 8,5 km – z miejscowości Borki przez Uro-
czysko Jeziorek oraz wsie Porzewnica, 
Choszcze do Grodziska; 

� 6,2 km – czêśæ szlaku ze Starogrodu do Ce-
g³owa. 

Trasy wycieczkowe 

Nie tylko malowniczo wygl¹daj¹ce nizinne krajobrazy, bogactwo zieleni oraz interesuj¹ce za-
bytki, ale tak¿e ciekawe wydarzenia i postacie historyczne wystêpuj¹ce na terenie powia-

tu miñskiego zachêcaj¹ do aktywnego poznawania i spêdzania czasu wolnego. W Przewodniku 
przedstawiono krótko istniej¹ce i oznakowane trasy wycieczkowe, a obszerniej propozycje no-
wych tras, ukazuj¹cych kulturê materialn¹ i architektoniczn¹ oraz liczne pami¹tki po burzach 
dziejowych, które przesz³y przez opisywany skrawek Mazowsza.

Istniejące szlaki turystyczne
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Trasa Nr 1. Id¹c ul. Warszawsk¹ – trasa pie-
sza Miñsk Mazowiecki: ul. Warszawska. D³u-
gośæ ok. 4 km, czas przejścia 2,5 godz. 

Ulica Warszawska to najd³u¿sza arte-
ria Miñska. Ulica pokrywa siê z historycz-
nym przebiegiem traktu brzeskiego, obecnie 
jest to fragment drogi krajowej nr 2, bêd¹cej 
czêści¹ trasy miêdzynarodowej ³¹cz¹cej za-
chód ze wschodem Europy. Przed wojn¹ odci-
nek ulicy od zakrêtu do jednostki wojskowej 
nazywano ul. Ka³usk¹, gdy¿ prowadzi³a do Ka-
³uszyna. Z ulicy bezpowrotnie znikaj¹ stare 
drewniane i murowane domy, jak naprawdê 
wygl¹da³y mo¿emy obecnie zobaczyæ tylko 
w lokalnych albumowych wydawnictwach 
czy na starych pocztówkach 

Spacer zaczynamy na wschodnich rogatkach 
miasta, gdzie obok ogródków dzia³kowych 
po prawej stronie znajduj¹ siê ruiny dworku 
Micha³a Elwiro Andriollego. Elementy frag-
mentów zdobieñ dworku znajduj¹ siê w Mu-
zeum Ziemi Miñskiej. Gdy artysta kupowa³ 
w 1873 r. siedzibê, le¿a³a ona w kolonii Stasi-
nów k. Nowomiñska. W okresie pobytu w Sta-
sinowie artysta namalowa³ s³ynne ilustracje 
do Pana Tadeusza. Andriolli po śmierci cór-
ki i matki wyjecha³ do Otwocka, gdzie kupi³ 
posiad³ośæ Anielin. Powsta³ tam zaprojekto-
wany przez niego dom w stworzonym przez 
artystê oryginalnym stylu świdermajer. Styl 
zosta³ przejêty przez mieszkañców okolicz-
nych miejscowości letniskowych le¿¹cych nad 
Świdrem. Po zadumie, niestety, nad ruinami 
dworku, maszerujemy dalej wzd³u¿ muru jed-
nostki wojskowej. 

Jednostka Wojskowa przy ul. Warszaw-
skiej 267 ma tu swoj¹ siedzibê od czasów 
stacjonowania wojsk carskich, w czasach za-
borów by³a miejscem pobytu m.in. elitarnego 
13 Pu³ku U³anów W³odzimierskich. ¯o³nie-
rzem pu³ku by³ późniejszy prezydent i twórca 
niepodleg³ości Finlandii Carl Gustaw Man-
nerheim i cz³onek rodziny carskiej Lew Roma-
now. W latach 1916–1917 w Miñsku stacjo-
nowa³ 2 Pu³k U³anów, w którym s³u¿y³ kapral 

Henryk Dobrzañski (późniejszy legendarny 
Hubal). Od 1921 r. w jednostce stacjonowa³ 
7 Pu³k U³anów Lubelskich, który na trwa³e 
wpisa³ siê w historiê powiatu. Wiêcej informa-
cji, zdjêæ oraz innych eksponatów dotycz¹cych 
historii pu³ku mo¿na uzyskaæ w Muzeum 
7 PUL ul. Sosnkowskiego 4. 

Na terenie jednostki ¯andarmerii Wojsko-
wej w jednym z budynków koszar utworzono 
Salê Tradycji. Naprzeciw wejścia do budynku 
znajduje siê kamieñ poświêcony klaczy J. Pi³-
sudskiego – Kasztance. Marsza³ek, przyje¿d¿a-
j¹c do swych legionowych kolegów, odwiedza³ 
w miñskich koszarach do¿ywaj¹c¹ swoich dni 
klacz. 

Naprzeciwko jednostki, po lewej stronie 
osiedle wojskowe – Serbinów, wśród nowych 
bloków s¹ tak¿e te zbudowane dla u³anów 
w okresie miêdzywojennym. Id¹c dalej, mi-
niemy po lewej stronie budynki miñskiego 
PKS oraz Rejonu Energetycznego, a za za-
krêtem przy posesji nr 198 zobaczymy stary 
drewniany krzy¿, który wyznacza³ dawn¹ 
granicê miasta. Id¹c praw¹ stron¹, mija-
my zaniedbany murowany budynek nr 183, 
na którym jest umieszczona tablica upa-
miêtniaj¹ca zabicie szefa miñskiego gesta-
po Stefana Schmidta. ¯o³nierze AK wyrok 
na oprawcy wykonali 22 lipca 1943 r. przed 
sam¹ siedzib¹ gestapo, nikt z zamachowców 
nie zgin¹³. Niemcy spêdzili na Stary Rynek 
setki mê¿czyzn, ale dziêki zabiegom Komendy 
Obwodu AK uda³o siê unikn¹æ ich rozstrzela-
nia. Id¹c w dalszym ci¹gu praw¹ stron¹ ulicy, 
dochodzimy do skrzy¿owania z ul. Kościeln¹ 
(przed wojn¹ ul. £ysobyki), która prowadzi 
na miejscowy cmentarz. Przed nami miñska 
fara pw. Narodzenia Najświêtszej Marii 
Panny, Sanktuarium Maryjne, wokó³ którego 
znajduj¹ siê krzy¿e misyjne oraz pami¹tkowa 
tablica poświêcona papie¿owi Janowi Paw³o-
wi II. XVII-wieczny obiekt swoj¹ obecn¹ bry-
³ê uzyska³ w pocz¹tkach XX w., kiedy zosta³ 
przebudowany wg projektu Józefa Piusa Dzie-
koñskiego. W środku liczne tablice epitafi jne, 
zabytkowy krucyfi ks z XVII w., misa chrzciel-

Propozycje nowych szlaków turystycznych

Powiat miński 167

powiat minsk.indd   167powiat minsk.indd   167 2013-04-04   09:02:132013-04-04   09:02:13



na z XVIII w., mosiê¿ne ¿yrandole z XVIII w. 
oraz obraz Matki Bo¿ej Hallerowskiej. Na-
przeciwko kościo³a znajduje siê Stary Rynek, 

na jego skwerze mo¿emy odpocz¹æ i jeszcze 
raz popatrzeæ na znajduj¹cy siê w pó³nocnej 
pierzei rynku kośció³. Stary Rynek to pozosta-

454 455 456

457 458

459

454 Kamień poświęcony klaczy J. Piłsudskiego 
– Kasztance

455 Obraz Matki Bożej Hallerowskiej

456 Obelisk poświęcony harcerzom Szarych 
Szeregów

457 Zabytkowy park przy Pałacu Dernałowiczów

458 Kamienica 140 z 1892�r. przy ul. Warszaw-
skiej

459 Klasycystyczny budynek dawnej szkoły KEN 
z 1 poł. XIX w
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³ośæ uk³adu przestrzennego Miñska z okresu 
lokacji. Na otoczonym kiedyś drewnian¹ za-
budow¹ placu od zawsze do czasów powojen-
nych odbywa³y siê targi, by³ i jest on miejscem 
wa¿nych uroczystości, zosta³ nawet w tym 
celu przebudowany w 2010 r. Na skwerku 
ods³oniêto 17 sierpnia 2000 r. w 80 rocznicê 
Bitwy Warszawskiej Pomnik Niepodleg³ości 
z datami wa¿nych dla miasta bitew. Jest te¿ 
p³yta poświêcona Polakom zamordowanym 
15 maja 1944 r. w odwecie za zabicie niemie-
ckiego agronoma. W zachodniej pierzei ryn-
ku czarny marmurowy obelisk przypomina 
zmordowanych ¿ydowskich mieszkañców 
miasta, którzy zostali st¹d zabrani do obozu 
w Treblince. 

Wracamy do przejścia dla pieszych przy 
kościele i kierujemy siê dalej w stronê zachod-
ni¹, gdzie zaczyna siê park miejski. Tu¿ przed 
mostem na rzece Srebrnej ustawiono kamien-
ny obelisk poświêcony harcerzom Szarych 
Szeregów. Dalej widaæ jaz spiêtrzaj¹cy wodê 
parkowego stawu, nad którym rozpościera siê 
druga kultowa budowla Miñska Pa³ac Derna-
³owiczów (ul. Warszawska nr 173). Po przej-
ściu przez parkowy mostek jawi siê nam 
w ca³ej okaza³ości klasycystyczny, przebudo-
wany w 1 po³. XIX w. budynek pa³acu, w środ-
ku barokowy kominek. W mieszcz¹cym siê 
tu MDK mo¿emy przy okazji zobaczyæ inte-
resuj¹c¹ wystawê, a w podziemiach zim¹, la-
tem zaś na tarasie w dzia³aj¹cej tu restauracji 
zjeśæ czy napiæ siê kawy. Warto pospacerowaæ 
po zabytkowym parku, w którym znajduj¹ siê 
liczne pomniki przyrody. Zabytkowy park kra-
jobrazowy ukszta³towa³ siê po 1867 r. 

Wracaj¹c z parku z powrotem na ul. War-
szawsk¹, przechodzimy na lew¹ stronê 
i po kilkudziesiêciu metrach dochodzimy 
do placu Kiliñskiego, czyli rynku, wch³oniê-
tego przez Miñsk, renesansowego Sendomie-
rza. W jego po³udniowo-zachodniej pierzei 
dawny budynek Starostwa Powiatowego 
projektu Henryka Marconiego, obok nowo-
czesna, ale harmonizuj¹ca z s¹siednim za-
bytkowym budynkiem bry³a wybudowanej 
w 2010 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Na placu tym w 1936 r. zosta³ zamordowany 
przez Judkê Lejb Chaskielewicza wachmistrz 

7 PUL Jan Bujak, co sta³o siê m.in. przyczy-
n¹ pogromu ¿ydowskiego w mieście. Rzut oka 
na star¹ XIX-wieczn¹ kapliczkê z fi gur¹ Mat-
ki Bo¿ej stoj¹c¹ na skwerze i przy kamienicy 
Osetowskiego przechodzimy na praw¹ stronê 
ulicy. Na bloku nr 163 znajdziemy pami¹t-
kow¹ tablicê umieszczon¹ w miejscu, gdzie 
w drewnianym domu mieści³a siê pierwsza 
w Miñsku ksiêgarnia i wypo¿yczalnia ksi¹-
¿ek Zuzanny Ma³aszczyckiej, potem Kornelii 
Skrodzkiej i Leokadii Lipskiej. Niedaleko za-
bytkowa kamienica nr 161 (wcześniej nr 107) 
dawniej siedziba Powiatowego Urzêdu Bezpie-
czeñstwa, potem Milicji Obywatelskiej. Miej-
sce kaźni najlepszych Polaków upamiêtnia 
tablica umieszczona na budynku w 1999 r. 

Id¹c t¹ sam¹ stron¹ ulicy, dochodzimy do kla-
sycystycznego budynku poczty z pocz¹tku 
XIX w. (ul. Warszawska 149). Warto spojrzeæ 
na praw¹ stronê ulicy, gdzie nieco dalej widaæ 
budynki Stra¿y Po¿arnej (nr 120), której trady-
cje w mieście siêgaj¹ 1881 r. Przed budynkiem 
stoi kapliczka z fi gur¹ patrona stra¿aków św. 
Floriana. Dawne budynki stra¿y znajdowa³y 
siê trochê bli¿ej. Przed nami na rogu Warszaw-
skiej i Bankowej skwer poświêcony tragicznie 
zmar³emu w 2010 r. w katastrofi e prezyden-
towi Ryszardowi Kaczorowskiemu. Mo¿e-
my przejśæ na drug¹ stronê ulicy, gdzie stoi 
klasycystyczny budynek dawnej szko³y KEN 
z 1 po³. XIX w., obecnie siedziba ZNP. Obok 
pomnik Nauczycieli Tajnego Nauczania 
z 2005 r. Id¹c kilkadziesi¹t metrów dalej, 
na rogu ul. Kościuszki i Warszawskiej, mi-
jamy ciekawy drewniany dom, a po drodze 
inne obiekty architektury drewnianej, s¹ one 
w coraz gorszym stanie. Zniknê³a dawna ap-
teka Wojewódzkiego, na szczêście dom Wie-
czorkiewiczów przeniesiono na pó³nocno-za-
chodni kraniec parku i MDK oraz maj¹ce tam 
siedzibê Miñskie Towarzystwo Muzyczne or-
ganizuj¹ w nim wystawy i inne imprezy. 

Kieruj¹c siê w stronê zachodni¹, dochodzimy 
do ul. Tartacznej, za któr¹ znajduje siê cmen-
tarz ¿o³nierzy radzieckich, prawdopodobnie 
z koñca lat 40. XX w., pochowano tu szcz¹tki 
1420 ¿o³nierzy. Kilkaset metrów dalej wiadukt 
linii kolejowej T³uszcz–Pilawa oznacza koniec 
ulicy i granicê miasta.
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Trasa Nr 2 – Wielcy Polacy w Sulejówku 
– trasa piesza Sulejówek: ul. Dworcowa, ul. 11 
listopada, ul. Legionów, ul. Oleandrów, ul. Ar-
mii Krajowej, ul. Paderewskiego, ul. Grabskie-
go. D³ugośæ ok. 4 km, czas przejścia 3 godz. 

Sulejówek, zielone miasto ogród, gdzie znaj-
duje siê 108 pomników przyrody, a 1/3 terenów 
zajmuj¹ lasy i parki. Sulejówek to miejsco-
wośæ o historii siêgaj¹cej XV w., jest miastem 
od 1962 r. Do miasta przylgnê³o określenie 
Sulejówek Marsza³ka, bo w³aśnie Józef Pi³sud-
ski najlepiej je „wypromowa³”. Warto jednak 
wiedzieæ, ¿e mieszka³y tu równie¿ inne zna-
komitości Polski miêdzywojennej. Aby uczciæ 
te osoby, w 1988 r. uchwa³¹ Rady Miasta po-
wo³ano w Sulejówku Enklawê Historyczn¹, 
tj. miejsce zwi¹zane z pobytem i dzia³alności¹ 
Marsza³ka oraz innych wybitnych polityków 
dwudziestolecia miêdzywojennego. 

Naj³atwiej wycieczkê rozpocz¹æ od stacji 
kolejowej (dojazd z Warszawy w kierunku 
wschodnim, a z Miñska lub Siedlec w kierun-
ku zachodnim liniami podmiejskimi). Po wyj-
ściu na przystanek kolejowy przechodzimy 
na po³udniow¹ czêśæ torów. Przed wejściem 
na perony znajduje siê dobrze oznakowana 
mapa Sulejówka, na której mo¿emy raz jesz-
cze sprawdziæ szukane obiekty czy ulice. Ulic¹ 
Dworcow¹ kierujemy siê w stronê zachodni¹, 
dochodzimy do ul. Pi³sudskiego, po kilkudzie-
siêciu metrach skrêcamy w ul. 11 Listopada, 
gdzie po lewej stronie zobaczymy „Dworek 
– Siedzibê” Zofi i i Jêdrzeja Moraczewskich. 
Budynek znajduje siê obecnie w rêkach pry-
watnych, przed jego frontem metalowa tablica 
z informacj¹: Tu w latach 1920-1944 mieszka³ 
i pracowa³ Jêdrzej Moraczewski, pierwszy pre-
mier niepodleg³ej Polski (…). Tablicê umieś-
ci³o Towarzystwo Przyjació³ Sulejówka w 70. 
rocznicê odzyskania niepodleg³ości. Pani Zo-
fi a by³a dzia³aczk¹ niepodleg³ościow¹, jej m¹¿ 
Jêdrzej in¿ynierem, pos³em, ¿o³nierzem I Bry-
gady Legionów, premierem RP od 18 listopada 
1918 r. do 16 stycznia 1919 r. Zamieszka³ wraz 
z ¿on¹ w Sulejówku w 1920 r., tu te¿ 5 sierpnia 
1944 r. zgin¹³ od przypadkowego pocisku. 

Po obejrzeniu z zewn¹trz budynku ruszamy 
w kierunku wschodnim i po chwili jesteśmy 

na ul. Legionów, któr¹ po kilkudziesiêciu me-
trach dochodzimy do ul. Oleandrów. Tu pod 
nr. 5 pośród Puszczy Milusiñskiej – obecnie 
kilku sosnowych drzew – zobaczymy Dworek 
Marsza³ka „Milusin”. Oddany do u¿ytku 13 
czerwca 1923 r. budynek zaprojektowa³ archi-
tekt prof. Kazimierz Skórewicz, wybudowa-
no go ze sk³adek ¿o³nierzy, towarzyszy broni. 
Genera³owie Daniel Konarzewski i Tadeusz 
Rozwadowski przekazali w imieniu Komite-
tu ¯o³nierza Pi³sudskim klucze do nowego 
domu. Pi³sudscy pojawili siê w Sulejówku nie-
co wcześniej, zapewne za namow¹ Moraczew-
skich, pani Aleksandra Szczerbiñska kupi³a 
w 1921 r. od kolejarza Konstantego Skorup-
ki drewniany dom znajduj¹cy siê na parce-
li Milusin. Budynek nazwano „Otrando”. 
Od 1923 r. Pi³sudski przebywa³ stale w Sule-
jówku, wtedy wycofa³ siê z ¿ycia politycznego, 
zaj¹³ siê prac¹ literack¹ i opozycyjn¹ propa-
gand¹, st¹d wyjecha³ 12 maja 1926 r. przej¹æ 
w³adzê w pañstwie. Od 2008 r. w „Milusinie” 
utworzono Muzeum Marsza³ka, które mo¿-
na zwiedzaæ codziennie, najlepiej po wcześ-
niejszym ustaleniu terminu zwiedzania. 
W Muzeum zgromadzono pami¹tki zwi¹zane 
z J. Pi³sudskim, mo¿na zobaczyæ fi lm, zakupiæ 
okolicznościowe wydawnictwa. Z „Milusina” 
kierujemy siê dalej ul. Legionów do „Willi 
Bzów”, murowanego budynku zajmowanego 
przez ochronê Marsza³ka. W planach jest od-
remontowanie „Milusina”, „Otranda”, „Willi 
Bzów” i wkomponowanie ich w kompleks no-
woczesnego obiektu muzealnego. 

Nastêpnie dochodzimy do ul. Paderewskie-
go róg ul. J. Pi³sudskiego, gdzie rozpościera siê 
Skwer Niepodleg³ości. Tu znajduje siê kopiec 
Wspó³twórców Polski Niepodleg³ej, w czerw-
cu 2010 r. ods³oniêto tak¿e nowy pomnik 
„Lekcja Historii”. Autorem projektu jest kra-
kowski rzeźbiarz Karol Badyna. Ten nietypowy 
pomnik przedstawia postaæ Marsza³ka w galo-
wym mundurze, wspartego na szabli i siedz¹-
cego na fotelu, obok na sofi e siedzi najm³odsza 
córka Jadwiga, stoi zaś starsza latorośl Wanda. 
Pomnik pomyślano tak, aby ka¿dy móg³ usi¹śæ 
obok Marsza³ka i jego córek. 

Po odpoczynku na ³aweczce obok Marsza³-
ka ruszamy ul. Paderewskiego w kierunku 
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wschodnim, gdzie pod nr. 77 znajduje siê 
„Hellin” nieruchomośæ nale¿¹ca w latach 
20. XX w. do s³ynnego pianisty, kompozytora, 
polityka i premiera, a tak¿e dzia³acza niepod-
leg³ościowego Ignacego Paderewskiego. Nieru-
chomośæ nosi nazwê nawi¹zuj¹c¹ do imienia 
drugiej ¿ony pianisty Heleny Górskiej. Gmach 
by³ siedzib¹ fundacji charytatywnej Paderew-
skich, obecnie mieści siê w nim ogólnokra-
jowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. Po obejrze-
niu obiektu czas odpocz¹æ. Mo¿na to zrobiæ 
w restauracji „U Dziadka” (dawny pub „Ku-
buś”) przy ul. Paderewskiego pod nr. 57, gdzie 
wśród wystroju nawi¹zuj¹cego do czasów II 
RP mo¿emy oddaæ siê zadumie i konsumpcji. 
Wychodz¹c z „Dziadka”, dalej kierujemy siê 
na wschód, po prawej stronie ul. Paderewskie-
go pod nr. 29 zobaczymy budynek LO im. I. 
J. Paderewskiego, który powsta³ na terenie 
podarowanym przez rodzinê Stanis³awa Grab-
skiego, ¿onê Zofi ê, córki Annê i Stanis³awê. 

Stanis³aw Grabski to kolejny polityk II RP, 
ekonomista, pose³, brat W³adys³awa, twórcy 
reformy walutowej, mieszkaniec Sulejów-
ka w latach 1947–1949. Stanis³aw Grabski 
otrzyma³ spor¹ nieruchomośæ w Sulejówku 

jako odszkodowanie za maj¹tek pozostawio-
ny na Kresach. Z ul. Paderewskiego skrêcamy 
w ul. Grabskiego, gdzie okaza³e dêby szypu³-
kowe wska¿¹ nam nieruchomośæ rodziny 
Grabskich. 

Ostatnim politykiem, dzia³aczem niepod-
leg³ościowym i dzia³aczem ludowym zwi¹za-
nym z Sulejówkiem by³ Maciej Rataj, na cześæ 
zamordowanego w Palmirach w 1940 r. Rataja 
nazwano dawn¹ dzielnicê ¯wir – Ratajewem. 

Trasa nr 3 – Miñskie nekropolie – trasa 
piesza Miñsk Mazowiecki: ul. Kazikowskie-
go, ul. Konstytucji 3 maja, ul. Mireckiego, ul. 
1 Pu³ku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”, 
ul. D¹brówki, ul. Warszawska, ul. Kościelna. 
D³ugośæ ok. 4 km, czas przejścia 3 godz.

Miñsk na przestrzeni prawie 600-letnich 
dziejów by³ miastem wielokulturowym. Po-
dobnie jak wiêkszośæ miast na Mazowszu, 
charakteryzowa³a go ró¿norodnośæ narodo-
wościowa i wyznaniowa. Te ró¿ne mniejszo-
ści by³y najliczniej reprezentowane od XIX w. 
do po³owy XX w. W Miñsku, poza Polakami, 
najwiêcej mieszka³o ¯ydów, potem Rosjan 
i Niemców. Polacy zazwyczaj byli wyznawca-
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mi religii rzymskokatolickiej lub od pocz¹t-
ku XX w. jej od³amu mariawityzmu, ¯ydzi 
judaizmu, Rosjanie to prawos³awni, a Niem-
cy ewangelicy. Wed³ug spisu powszechnego 
w 1921 r. w powiecie by³o 87,6% ludności na-
rodowości polskiej, 11,9% ¿ydowskiej, 0,4% 
niemieckiej i 0,2% innej. W Miñsku odse-
tek Polaków by³ ni¿szy ni¿ w powiecie, gdy¿ 
podobnie jak w innych miasteczkach, by³a 
tu liczna grupa ludności ¿ydowskiej. Ró¿no-
rodnośæ wyznañ powodowa³a funkcjonowanie 
odrêbnych miejsc kultu, w tym cmentarzy. 

Spacer po miñskich nekropoliach zaczyna-
my od ul. Kazikowskiego, tu w miejscu gdzie 
stoj¹ budynki Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych 
znajdowa³ siê cmentarz ¿ydowski. Nekropo-
lia ¿ydowska w mieście by³a niezbêdna, gdy¿ 
¯ydzi stanowili ok. 40% ogó³u mieszkañ-
ców. W czasie II wojny światowej zosta³ on 
zniszczony przez Niemców. Prawdopodob-
nie ju¿ wówczas by³ nieu¿ywany, korzystano 
z drugiego cmentarza le¿¹cego na wschodzie 
miasta. Poza cmentarzem miejscami kultu 
wyznawców judaizmu w mieście by³a siedzi-
ba gminy ¿ydowskiej przy ul. Nadrzecznej 
20, gdzie mieści³ siê dom modlitwy – bo¿ni-
ca, kolejny znajdowa³ siê przy ul. Rynek 13, 
a drewniana synagoga obok dawnego budynku 
starostwa przy ul. Karczewskiej 2, potem Pi³-
sudskiego 2. Siedzibê rytualnej ³aźni – mykwy 
– usytuowano przy ul. Bulwarnej 2. Do czasów 
obecnych nie zachowa³ siê ¿aden z wymienio-
nych obiektów. 

Przechodz¹c 150 m w kierunku skrzy¿o-
wania z ul. Konstytucji 3 Maja, zobaczy-
my skwer z ³aweczkami i fontann¹. W tym 
w³aśnie miejscu na XIX-wiecznych planach 
miasta widnia³ teren cmentarza ewange-
lickiego. Niestety, brak informacji na jego 
temat. Ludnośæ ewangelicka w mieście by³a 
niezbyt liczna, stanowili j¹ przede wszystkim 
Niemcy. W 1921 r. w mieście by³o 12 osób 
tej narodowości. Sporo Niemców mieszka³o 
za to w pobliskich wioskach, Arynowie, Kró-
lewcu, Mariance, tam te¿ mieści³y siê cmenta-
rze ewangelickie. Niestety, do dzisiaj zachowa³ 
siê tylko niewielki cmentarz na granicy Ary-
nowa i Królewca. Z tego miejsca, gdzie stoimy, 
widzimy budynek miñskiego centrum handlo-

wego „Partner” z hotelem i restauracj¹ „Plane-
ta”. Po drugiej stronie ulicy pomnik Konstytu-
cji 3 Maja, miejsce gdzie odbywa siê corocznie 
uroczysta msza świêta. Pomnik wg projektu 
Dariusza Ml¹dzkiego ods³oniêto w 1991 r. 

Nastêpnie udajemy siê ul. 3 Maja w kierun-
ku wschodnim. Na wysokości ul. Pi³sudskiego 
warto chwilê siê zatrzymaæ, w kierunku po³u-
dniowym zobaczymy sporo dawnej zabudowy, 
trwa rewitalizacja ulicy maj¹cej staæ siê depta-
kiem. Przy tej ulicy, podobnie jak i przy ul. Mi-
reckiego i Nadrzecznej, licznie zamieszkiwali 
¯ydzi. Dojdziemy do mostu J. Himilsbacha. 
W dole uregulowana rzeka Srebrna. Id¹c trochê 
pod górkê, docieramy do skrzy¿owania z ul. 
Siennick¹ i skweru na placu Lotników. Mo-
¿emy chwilê odpocz¹æ, a przy okazji zobaczyæ 
³adnie prezentuj¹cy siê pomnik. Kiedyś znajdo-
wa³ siê tu Rynek Górki, na którym odbywa³y siê 
targi nabia³em, obok sta³a XVIII-wieczna, nie-
istniej¹ca ju¿ drewniana garncarnia. 

Dalej kierujemy siê ul. 1. Pu³ku Lotnictwa 
Myśliwskiego, po drodze miniemy szpital po-
wiatowy. Budynek lecznicy zaczêto wznosiæ 
jeszcze w czasie I wojny światowej, id¹c widzi-
my najpierw najstarsz¹ czêśæ budynku. Po mi-
niêciu terenu szpitala, po przeciwnej stronie 
ulicy, znajdziemy drugi pochodz¹cy z 2. po³. 
XIX w. cmentarz ¿ydowski. Jest on dosyæ za-
niedbany, ale liczba zachowanych nagrobków 
w stosunku do innych tego typu obiektów 
na Mazowszu prezentuje siê imponuj¹co. 
Do 1927 r. teren cmentarza le¿a³ poza miastem, 
potem jego wynosz¹cy 3,20 ha obszar w³¹czo-
no do gruntów miejskich. Najstarszy nagrobek 
cmentarza pochodzi z 1870 r. W 1963 r. de-
cyzj¹ w³adz miejskich cmentarz zamkniêto. 
W 1965 r. w centrum cmentarza staraniem 
¿ydowskiej ludności Miñska przebywaj¹-
cej po wojnie za granic¹, g³ównie we Francji 
i Izraelu, ustawiono pomnik upamiêtniaj¹cy 
5,5 tys. zamordowanych ¿ydowskich miesz-
kañców miasta. 

Z cmentarza ul. D¹brówki i fragmentem 
ul. Warszawskiej dochodzimy do ul. Kościel-
nej. Po lewej stronie mijamy miñsk¹ farê pw. 
NNMP, kapliczkê z 1912 r. oraz barokow¹ ka-
pliczkê i dochodzimy do cmentarza parafi i 
rzymskokatolickiej. Wi¹¿e siê z nim legenda 
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464 Odrestaurowany pomnik Józefy Żełtobruchow na cmentarzu parafi i rzymskokatolickiej

465 Grób spokrewnionego z rodziną carską Lwa Romanowa na cmentarzu prawosławnym

466 Cmentarz żydowski w Mińsku Mazowieckim

467 Skwer przy ul. Konstytucji 3 Maja

mówi¹ca o stoj¹cym tu kiedyś zamku rodzi-
ny pierwszych w³aścicieli miasta, z którego 
cegie³ wybudowano mur cmentarny. Zamek 
mieli zdobyæ ¿o³nierze rosyjskiego gen. Pu-
zyrewskiego, który podczas powstania listo-
padowego po rozbiciu w Miñsku oddzia³ów 
polskich, kaza³ tak¿e zniszczyæ zamek. Zabi-

tych Polaków pochowano tam, gdzie zginêli, 
a z czasem w tym miejscu powsta³ obecny 
cmentarz. W legendzie mo¿e byæ ziarno praw-
dy, gdy¿ nie wiadomo, gdzie by³a siedziba rodu 
za³o¿ycieli miasta, poza tym sk¹d w mieście, 
w którym by³o ponad 90% drewnianej zabu-
dowy, tyle cegie³ na budowê muru. Komnatê 
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grobow¹ z XVII w. na cmentarnym wzgórzu 
znalaz³ ucz¹cy w pobliskiej szkole „budow-
lance” in¿. Eugeniusz Hamberg. Wchodzimy 
bram¹ na teren cmentarza, przy g³ównej alei 
zobaczymy szereg interesuj¹cych starych 
nagrobków, w tym odnowione w ostatnim 
okresie wysi³kiem kwestuj¹cych cz³onków 
TPMM, a w ostatnich latach tak¿e fi nansowej 
pomocy w³adz miasta. Odnowiono m.in. po-
mniki nagrobne Bart³omieja Lanckoroñskie-
go z 1845 r. (stoi po lewej stronie, trochê dalej 
od g³ównej drogi) oraz Józefy ¯e³tobruchow. 
Niemal¿e naprzeciwko lapidarium z odno-
wionymi nagrobkami, po drugiej stronie dro-
gi, w drugim szeregu pieczara Hipolita Konop-
ki, powojennego burmistrza zamordowanego 
przez UB, a za nim, w g³êbi, grób adiutanta 
Marsza³ka Pi³sudskiego Janusza Olszamow-
skiego. Przy ufundowanym przez towarzy-
szy broni grobie Olszamowskiego w stanie 
wojennym odbywa³y siê spotkania miñskiej 
opozycji. Kilkanaście metrów dalej, po lewej 
stronie, w drugim szeregu nagrobków, otoczo-
ny kutym ¿elaznym ogrodzeniem grobowiec 
z bia³ego marmuru. Spoczywa tu Katarzyna 
Bykow, ¿ona genera³a-dyrektora Akademii 
Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. Takich 
interesuj¹cych nagrobków jest du¿o wiêcej, 
szkoda tylko, ¿e odsuniêto je od drogi, gdzie 
ust¹pi³y miejsca wspó³czesnym lastrykowym 
nagrobkom. W rejestrze zabytków fi guruje 9 
obiektów. Maszeruj¹c g³ówn¹ alej¹, skrêcamy 
w lew¹ stronê, nastêpnie w prawo i idziemy 
prosto a¿ do kwater ¿o³nierskich. Po drodze 
miniemy pomniki poświêcone poleg³ym stra-
¿akom i ks. Jerzemu Popie³uszce. W kwaterze 
¿o³nierskiej znajduj¹cej siê po prawej stronie 
alei za studni¹ pochowano 174 ¿o³nierzy WP 
poleg³ych we wrześniu 1939 r., s¹ tam sym-
boliczne tablice ¿o³nierzy AK por. Ludwika 
Wolañskiego, Janka Paruzela, Kazimierza Ani-
szewskiego. Obok kwater ¿o³nierskich grób 
pierwszego powojennego starosty miñskiego, 
cz³onka „¯egoty” Juliana Grobelnego. 

Kieruj¹c siê w stronê ogrodzenia cmentarza 
za pó³nocno-wschodni¹ czêści¹ kwater ¿o³-
nierskich, dotrzemy do pozosta³ości cmen-
tarza prawos³awnego. Tu zobaczymy dobrze 
zachowany grób spokrewnionego z rodzin¹ 

carsk¹ Lwa Romanowa, obok grób z charakte-
rystycznym prawos³awnym metalowym krzy-
¿em. To tyle, co pozosta³o po kwaterze pra-
wos³awnej. Wracaj¹c drog¹ drug¹ równoleg³¹ 
do g³ównej alei, po jej prawej stronie zobaczy-
my groby rodziny Cegliñskich i Chróścielew-
skich. Koñcz¹c spacer po miñskich nekropo-
liach, warto wspomnieæ, ¿e obok cmentarza 
parafi alnego jest cmentarz komunalny. 

Trasa Nr 4 – Siennica i okolica – trasa rowe-
rowa lub samochodowa Siennica–D³u¿ew–
K¹ty–¯aków–Zglechów–Bo¿a Wola–Pogorzel. 
D³ugośæ trasy ok. 36 km (drogami asfaltowy-
mi), rowerem mo¿na skróciæ trasê, czas prze-
jazdu 4,5 godz. 

Siennica – obecnie wieś, w XVI–XIX w. mia-
sto le¿¹ce na po³udnie od Miñska, do której 
mo¿na dojechaæ rowerem lub autobusem. 
W tej niewielkiej, ale malowniczo po³o¿onej 
miejscowości zobaczymy interesuj¹ce zabyt-
ki, które zilustruj¹ nam historiê tego miejsca. 
Zwiedzanie zaczynamy od kompleksu budyn-
ków by³ego Seminarium Nauczycielskiego 
obecnie Zespo³u Szkó³ im. Hipolity i Kazi-
mierza Gnoiñskich przy ul. Miñskiej. Za bra-
m¹ szko³y zadbany zielony teren, po przej-
ściu 50 m po lewej stronie budynek dawnego 
klasztoru reformatów, w którym mieści³o siê 
Seminarium Nauczycielskie, a potem inter-
nat szko³y i Izba Pamiêci Siennickich Szkó³. 
Na wprost widzimy budynek szko³y wybudo-
wanej w latach 1923–1926, by³a to jedna z no-
wocześniejszych i dobrze ucz¹cych placówek 
oświatowych. Na budynku od strony ogrodu 
zegar s³oneczny, w ogrodzie pami¹tkowy g³az. 
Po umówieniu telefonicznym mo¿emy zo-
baczyæ eksponaty w Muzeum Siennickich 
Szkó³, gdzie poza pami¹tkami dokumentuj¹-
cymi historiê szko³y s¹ tak¿e zbiory etnogra-
fi czne i ekspozycja archeologiczna. Po zwie-
dzeniu muzeum i opuszczeniu terenu szko³y, 
kilka metrów dalej po przejściu przez baro-
kow¹ bramê zobaczymy najcenniejszy obiekt 
Siennicy, ufundowany przez ówczesnych 
w³aścicieli miasta kośció³, do którego przylega 
klasztor poreformacki. Obok zabytkowa pleba-
nia i rzadko spotykany obecnie cmentarz przy-
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kościelny z zachowanymi zabytkowymi XIX-
wiecznymi nagrobkami. Id¹c dalej, dotrzemy 
do pozosta³ości rynku z okresu lokacji miasta. 
Tu musimy podj¹æ decyzjê co do dalszego 
zwiedzania. Warto pokusiæ siê o obejrzenie 
licznych w gminie dworków. Jad¹c w kierunku 
po³udniowo-wschodnim, dotrzemy do D³u-
¿ewa (odleg³ośæ z Siennicy 5,5 km). We wsi 
siedziba ziemiañska z pocz¹tku XX w. Zarów-
no dwór, jak i okoliczne w³ości nale¿a³y do ro-

dziny D³u¿ewskich. Projekt dworu, w którym 
mieści siê plenerowa placówka ASP z Warsza-
wy, zosta³ nagrodzony na wystawie „Dwór Pol-
ski”. Jest to budynek klasycystyczny z mansar-
dowym dachem. Po³o¿ony nad rzek¹ Świder 
obiekt otacza park z licznym starodrzewiem. 

Z D³u¿ewa kierujemy siê do K¹tów, gdzie 
mieści siê murowany dwór wzniesiony 
w XIX w. przez Czarneckich, obecnie Dom Po-
mocy Spo³ecznej. Wokó³ budynku park z du-
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468 Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy

469 Figura z 1882 r. – Pogorzel

470 Kapliczka z 1887 r. – Boża Wola

471 Podmokłe łąki doliny Świdra w Dłużewie

470 471
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¿ym stawem (odleg³ośæ 4,7 km). Nastêpnie 
ruszamy do ¯akowa, aby zobaczyæ szczyt nie-
smaku w historyzmie, którym jest murowany 
dwór z prze³omu XIX i XX w. (5,9 km). Obiekt 
obecnie w nie najlepszym stanie, ale warto 
popatrzeæ na wielośæ mieszaj¹cych siê w nim 
gatunków architektonicznych. Udajemy siê 
st¹d lokaln¹ drog¹ w kierunku Nowego Zgle-
chowa (4,5 km). We wsi drewniany dwór 
parterowy z koñca XVIII w. oraz towarzysz¹-
ce mu ruiny lamusa. Obiekt równie¿ w z³ym 
stanie. Kolejny, tym razem dobrze zachowany, 
murowany dwór zobaczymy w Bo¿ej Woli (8 
km). W murowanym dworze wybudowanym 
w koñcu XIX lub na pocz¹tku XX w. mieści 
siê Centrum Opus Dei. We wnêtrzu zacho-
wa³y siê elementy autentycznego wyposa¿e-
nia. Na podjeździe kapliczka z 1887 r. Z Bo¿ej 
Woli wracamy do drogi nr 802 i kierujemy siê 
do Pogorzeli (7,1 km). Mieszcz¹cy siê tu mu-
rowany barokowo-klasycystyczny dwór zo-
sta³ wybudowany przez rodzinê Rudziñskich. 
Obiekt nawi¹zywa³ do tradycji barokowych 
dworów polskich, w okresie późniejszym wie-
lokrotnie przebudowywany. Budynek otacza 
park i kompleks stawów. Tu krêcono sceny 
do fi lmu „Noce i dnie”. Dwór jest w rêkach 
prywatnych. 

Wracaj¹c do Miñska, mo¿emy zatrzymaæ siê 
na piknik przy rezerwacie „Bagno Pogorzel”. 

Trasa Nr 5 – Śladami architektury Józefa 
Piusa Dziekoñskiego – trasa samochodowa 
Dêbe Wielkie–Miñsk Mazowiecki–Jakubów–
Ka³uszyn–Latowicz. D³ugośæ 50 km, czas 
zwiedzania 5 godz.

Józef Pius Dziekoñski (1844–1927) to zna-
ny architekt, konserwator zabytków, przedsta-
wiciel polskiego historyzmu w architekturze. 
By³ on absolwentem warszawskiej i petersbur-
skiej Akademii Sztuk Piêknych, zdobyt¹ wie-
dzê przekazywa³ m.in. jako dziekan Wydzia³u 
Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego 
poszukiwania stylu narodowego zaowocowa³y 
stworzeniem stylu neogotyckiego: wiślano-
-ba³tyckiego i halowego. Dziekoñski zapro-
jektowa³ lub wspó³tworzy³ ok. 240 budynków, 
w tym 60 kościo³ów. Warszawa jest miejscem, 

gdzie znajduje siê najwiêcej stworzonych przez 
niego obiektów, s¹ wśród nich katedra św. Flo-
riana czy Szpital Dzieci¹tka Jezus. W powiecie 
miñskim Dziekoñski zaprojektowa³ a¿ 5 koś-
cio³ów parafi alnych, otoczone opiek¹ konser-
watora zachowa³y siê do dnia dzisiejszego. 

Wycieczkê zaczynamy od miejscowości 
Dêbe Wielkie. We wsi tu¿ przy drodze krajo-
wej nr 2 (E30) zobaczymy neogotycki muro-
wany kośció³ parafi alny pw. Świêtych Piotra 
i Paw³a. Obecna świ¹tynia wybudowana na po-
cz¹tku XX w. powsta³a dziêki niezwyk³ej ofi ar-
ności parafi an. Jej projekt Dziekoñski ukoñczy³ 
w 1902 r., budowê rozpoczêto rok później. We-
wn¹trz postawionego z czerwonej ceg³y kościo-
³a znajduje siê wyposa¿enie z pocz¹tku XX w. 
Ogl¹daj¹c wnêtrze i otoczenie świ¹tyni, z tablic 
i pami¹tkowych pomników poznamy wa¿ne 
wydarzenia, które mia³y miejsce w Dêbem. 
Bêd¹ to echa bitwy powstania listopadowego, 
wojny 1920 r. czy II wojny światowej. 

Przeje¿d¿amy ok. 7 km i zatrzymujemy 
siê przy miñskim sanktuarium Narodze-
nia Najświêtszej Marii Panny, jest nim po-
chodz¹ca z XVII w. murowana fara. Kośció³ 
przebudowano wg projektu Józefa Piusa Dzie-
koñskiego w latach 1909–1911, dobudowano 
wówczas wie¿e, boczne nawy, now¹ zakrystiê 
i kaplicê. Podczas prac usuniêto murowan¹ 
bramê, dzwonnicê i zasypano kryptê pod ka-
plic¹ szlacheck¹. Przebudowê prowadzi³ ów-
czesny dziekan parafi i ks. Kazimierz Sobolew-
ski. Przebudowany kośció³ ró¿ni siê od innych 
obiektów Dziekoñskiego w powiecie, jako 
jedyny jest otynkowany, pozosta³e s¹ z cha-
rakterystycznej czerwonej ceg³y. Na przestrze-
ni 100 lat bry³a świ¹tyni nie uleg³a du¿ym 
zmianom, dokonano remontu o³tarzy, pokryto 
dach miedzian¹ blach¹, wymieniono okna, 
w których zainstalowano wspó³czesne witra¿e. 
We wnêtrzu 3 o³tarze, w bocznym tzw. Matka 
Boska Hallerowska.

Po dok³adnym obejrzeniu miñskiej fary 
skrêcamy z g³ównej drogi w ul. Kościel-
n¹ i kierujemy siê do Jakubowa (odleg³ośæ 
12,3 km). We wsi kośció³ parafi alny pw. św. 
Anny. Istniej¹ca od 1473 r. parafi a Jakubów 
w 1908 r. wzbogaci³a siê w kośció³ w stylu wi-
ślano-ba³tyckim. Ten neogotycki obiekt, po-
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dobnie jak i kośció³ w Dêbem, jest z czerwonej 
ceg³y. 

Z Jakubowa wracamy do drogi krajowej nr 2 
(E30) i kierujemy siê na wschód do Ka³uszyna, 
aby zobaczyæ miejscowy kośció³ parafi alny 
pw. Wniebowziêcia Najświêtszej Marii Pan-
ny (odleg³ośæ 10 km). Projekt świ¹tyni w sty-
lu wiślano-ba³tyckim Józef Pius Dziekoñski 
ukoñczy³ w 1888 r. Obiekt budowano w latach 
1889–1897. Jest ona budynkiem murowanym, 
z 4 o³tarzami, w g³ównym znajduje siê s³ynny 
obraz Micha³a Elwiro Andriollego. 

Z Ka³uszyna ruszamy na po³udnie do La-
towicza (odleg³ośæ 23 km), gdzie znajduje siê 
najwiêkszy na terenie Mazowsza po³udniowo-
wschodniego obiekt sakralny. Jest nim neogoty-
cki kośció³ parafi alny pw. św. Walentego i św. 
Trójcy. Świ¹tyniê wg projektu Dziekoñskiego 
wznoszono w latach 1899–1911. W 1912 r. od-
dano do u¿ytku, a w 1920 r. arcybiskup Alek-
sander Kakowski dokona³ konsekracji. W świ¹-
tyni umieszczono, zachowane z wcześniejszych 
kościo³ów, obrazy m.in. bizantyjsko-w³oski 
Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem z XVII w., ambonê 

472 Kościół parafi alny pw.  św. Piotra i Pawła – Dębe Wielkie

473 Mińskie sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny

474 Kościół parafi alny pw. św. Walentego i św. Trójcy – Latowicz 

475 Wieżę Kościoła parafi alnego pw. św. Anny w Jakubów widać już z daleka

476 Kościół parafi alny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Kałuszyn

472 473 474

475 476
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z 1. po³. XVIII w., organy Leopolda Blomber-
ga z koñca XIX w. oraz barokow¹ chrzcielnicê 
z 1647 r. Na tym koñczymy wycieczkê, któr¹ 

mo¿na kontynuowaæ w Warszawie, gdzie rów-
nie¿ znajduj¹ siê inne obiekty zaprojektowane 
przez Józefa Piusa Dziekoñskiego. 

Imprezy kulturalne 

W ci¹gu ca³ego roku w powiecie miñskim 
odbywaj¹ siê liczne wydarzenia kul-

turalne. Spośród imprez przedstawiono te, 
w których znajdziemy przesz³ośæ we wspó³-
czesności. 

Dożynki powiatowo-diecezjalne
Od kilku lat powiat miñski powróci³ do tra-

dycji uroczystych obchodów do¿ynek. Do¿yn-
ki powiatowe po³¹czono z diecezjalnymi (cza-
sami te¿ z gminnymi). Obchody rozpoczynaj¹ 
siê od uroczystej mszy świêtej celebrowanej 
w gminie, która w danym roku jest gospoda-
rzem powiatowego świêta plonów. W ostatnim 
czasie gospodarzami by³y gminy: Siennica 
2008, Mrozy 2009 i Stanis³awów 2010. Przy 
udziale orkiestr i kapel odbywa siê korowód 
wieñców do¿ynkowych, po czym wybierany 
jest najpiêkniejszy wieniec. Podczas do¿ynek 
og³aszane s¹ wyniki konkursu powiatowego 
„Piêkna zagroda wiejska”. Świêto plonów koñ-
cz¹ wystêpy, konkursy, festyny, podczas których 
mo¿na kupiæ przysmaki czy wytwory regional-
ne. Wcześniej w wielu miejscach odbywaj¹ siê 
do¿ynki parafi alne, np. od 2000 r. s¹ one ob-
chodzone w Ka³uszynie. 

Festyn rodzinny Majówka 

Impreza organizowana przez Starostwo Po-
wiatowe od 2003 r. S¹ to jednodniowe obcho-
dy świêta Konstytucji 3 Maja po³¹czone z pik-
nikiem-festynem rodzinnym. Podczas festynu 
odbywa siê ceremonia rozdania statuetek Na-
grody Powiatu Miñskiego „Laura”. Przyjê³o 
siê, ¿e g³ówn¹ atrakcj¹ imprezy s¹ zapraszani 
na Majówkê znani wykonawcy muzyki popu-
larnej. 

Festiwal Sztuki Ludowej
W 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Mro-

zach po raz pierwszy zorganizowa³o Festiwal 
Sztuki Ludowej. Projekt zaprezentowania 
tego, co pozosta³o z tradycyjnej sztuki ludowej 
uzyska³ wsparcie środków unijnych z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas 
imprezy pokazywano rêkodzie³o artystyczne 
i tradycyjne wyroby regionalne, którym towa-
rzyszy³a muzyka, pieśni oraz tañce folklory-
styczne. 

Festiwal Chleba
Od 2005 r. w Miñsku Mazowieckim we

wrześniu odbywa siê impreza o nazwie „Festi-
477 Festyn rodzinny Majówka w 2011 r.

478 Festyn rodzinny Majówka w 2011 r.
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478
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wal chleba”, jej twórc¹ i organizatorem jest pre-
zes Fundacji Miwena J. Zbigniew Pi¹tkowski. 
Festiwal rozpoczyna siê od konkursu „Od zia-
renka do bochenka”, podczas którego kapele, 
zespo³y, śpiewacy prezentuj¹ utwory ludowe 
nie tylko z Mazowsza, ale tak¿e innych regio-
nów, np. Kurpi czy Podlasia. W drugiej czêści 
spotkania nastêpuje przedstawienie wyników 
konkursu i wrêczenie statuetki „Miñskiej 
bochny”. Imprezie towarzysz¹ prezentacje sto-
³ów chlebowych, stoiska z wyrobami artystów 
ludowych, degustacje potraw, w tym regional-
nych.

Festyn „Sójka Mazowiecka”
Festyn jest imprez¹ organizowan¹ przez 

Wójta Gminy i Gminn¹ Bibliotekê Publicz-
n¹ w Ceg³owie od 2007 r. Gmina wyró¿nia 
siê aktywn¹ dzia³alności¹ licznych Kó³ Go-
spodyñ Wiejskich pielêgnuj¹cych regionalne 
tradycje kulinarne i rêkodzielnicze. Festyn 
cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem 
nie tylko mieszkañców gminy, ale i powiatu, 
w 2010 r. uczestniczy³a w nim nawet reprezen-
tantka stolicy. Podczas jednodniowej imprezy 
poza wystêpami zespo³ów ludowych i innych 
wykonawców przygotowuje siê wystawy prac 
twórców ludowych oraz kiermasz i konkurs 
potraw regionalnych. Oczywiście hitem im-
prezy jest tytu³owa sójka – pieróg, pierwszy 
zarejestrowany produkt tradycyjny z naszego 
powiatu. 

Mazowiecki Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych 
tzw. Zjazdy Majowe 

Tradycyjnie w maju w Miejskim Domu 
Kultury w Miñsku Mazowieckim odbywa siê 
doroczny przegl¹d muzycznej twórczości lu-
dowej. Organizatorem przegl¹du poza MDK 
s¹ Mazowieckie Centrum Kultury i Sztu-
ki oraz Muzeum Regionalne z Siedlec. Wy-
stêpom patronuje Marsza³ek Województwa 
Mazowieckiego. W ci¹gu 2 dni uczestnicy 
prezentuj¹ siê w nastêpuj¹cych kategoriach: 
zespo³y śpiewacze, soliści śpiewacy, kapele, 

soliści instrumentaliści, mistrz – uczeñ, in-
strumenty pasterskie. Ich twórczośæ oceniaj¹ 
znawcy folkloru z centralnej i wschodniej Pol-
ski. Laureaci poszczególnych kategorii poza 
otrzymanymi nagrodami uzyskuj¹ prawo 
uczestniczenia w Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym. Zgodnie z regulaminem mog¹ wy-
stêpowaæ w Kazimierzu raz na 4 lata. Zalet¹ 
festiwalu jest to, ¿e nie odbywa siê ona za za-
mkniêtymi drzwiami, a ka¿da osoba ma oka-
zjê zobaczyæ spaceruj¹cy po Miñsku korowód 
uczestników, wystêpy na pa³acowym tarasie, 
biesiadê ludow¹ w plenerze parku czy mszê 
świêt¹ z ich udzia³em. 

Festiwal Jana Himilsbacha 

Od 2008 r. w grodzie nad Srebrn¹, rodzin-
nym mieście aktora „naturszczyka”, pisarza, 
kamieniarza Jana Himilsbacha odbywaj¹ siê 

479 Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków

479

480 Festiwal Jana Himilsbacha

480
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festiwale jego twórczości. Festiwal organi-
zowany jest przez miasto Miñsk Mazowie-
cki (dwa pierwsze tak¿e TVP Warszawa). 
W 2008 r. i 2009 r. wrêczano nagrodê „Mo-
nid³o” dla najlepszego aktora niezawodowe-
go, zostali nimi kolejno Henryk Go³êbiewski 
i Zbigniew Buczkowski. Festiwalowi towarzy-

sz¹ przegl¹dy fi lmów z udzia³em Himilsbacha 
i inne imprezy okolicznościowe. 

Widowiska historyczne
Od 2008 r. oferta kulturalna Miñska dziêki 

Muzeum Ziemi Miñskiej wzbogaci³a siê o po-
kazy i inscenizacje historyczne. Te ¿ywe lekcje 
historii pokazuj¹ widzom umiejêtności kie-
dyś niezbêdne ka¿demu szlachcicowi, u³ano-
wi czy ¿o³nierzowi oraz przybli¿aj¹ wydarze-
nia historyczne. Przy okazji wystawy Szabla 
w dziejach Europy odby³ siê pokaz pos³ugiwa-
nia siê szabl¹ i æwiczeñ temu towarzysz¹cych. 
W 2010 r. inscenizacja historyczna Obrona 
barykady przez harcersk¹ grupê szturmow¹ 
Szarych Szeregów towarzyszy³a lipcowym 
obchodom rocznicy wyzwolenia Miñska. Pod-
czas otwarcia, po remoncie, Muzeum 7 Pu³-
ku U³anów widzowie mogli obejrzeæ pokaz 
sprawności kawaleryjskiej oraz sztuki w³ada-
nia szabl¹. W 2011 r. zorganizowano Turniej 
Rycerski Jana z Gościñczyc.

481 Czek dla Zbigniewa Buczkowskiego 
na 2. Festiwalu Jana Himisbacha

481

482

482 Wianki 2011 r.

483 Wianki 2011 r.
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Lucyna Grzegrzu³ka 
05-332 Siennica, Ptaki 10 
tel. 25 799 03 88 www.ptaki.10.cba.pl 

Pensjonat pod Świerkami Dariusz Jackiewicz
05-304 Stanis³awów, £adzyñ 41a 
tel. 606 196 006 e-mail: darsy@o2.pl 

Danuta i Czes³aw Jagodziñscy 
05-304 Stanis³awów, Ciopan 5 
tel. 25 756 12 16 ciopan@poczta.onet.pl

Pod Dobrotliwym Serafi nem Maria Kêpiñska
05-304 Stanis³awów, Goździówka 38 
tel. 25 756 12 33 www.dobrotliwy.com.pl

J. Latoszek 
05-334 Latowicz, Rozstanki 34 
tel. 507 072 933

Dolina Bobrów Anna Michalik 
05-332 Siennica, Wólka D³u¿ewska 5 
tel. 25 799 19 00 
www.agrowczasowicz.republika.pl

S³awomir Sobiepanek 
05-307 Dobre, G³êboczyca 54 
tel. 25 756 12 37; e-mail: sobiepanek@o2.pl

Ma³gorzata Szubiñska 
05-332 Siennica, Starogród 34 
tel. 25 799 19 34 www.ranczo-siennica.prv.pl

Krystyna i Adam Uczyñscy 
05-307 Dobre, R¹bierz 15a 
tel. 690 226 880 

Tajemniczy Ogród Bo¿ena i Wojciech 
Zagórscy 
05-332 Siennica, Dzielnik 21 
tel. 503 515 672

Stajnia Jakubów 
05-306 Jakubów 167; tel. 25 757 90 09

Klub Jeździecki AROMER 
05-074 Halinów, ul Sto³eczna 250, Józefi n, 
tel. 501 534 231

Ośrodek hipoterapii WIO KONIKU 
05-319 Ceg³ów, ul. Sienkiewicza 72 
tel. 25 757 01 74 

Gospodarstwo agroturystyczne Kasztan 
Anna Bia³kowska Mlêcin 11 05-307 Dobre 
tel. 25 752 81 46 
e-mail: stajniakasztan@post.pl

Gospodarstwa agroturystyczne i kluby jeździeckie

Kącik kulinarny 

Powiat miñski do dnia dzisiejszego ma 
rolniczy charakter, dlatego miejscowe po-

trawy sk³adaj¹ siê zazwyczaj z tego, co wyro-
s³o na polu, ogrodzie czy w pobliskim lesie. 
W 2009 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zarejestrowa³o pierwszy produkt trady-
cyjny z naszego terenu – pieróg – sójkê Anny 
Kotuniak z Podciernia gm. Ceg³ów. Pani Anna 
za swój produkt otrzyma³a Per³ê 2001, nagro-
dê w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów”. Kulinarnym hitem s¹ sery 
podpuszczkowe Honoraty Cieślak z Rososzy 

gm. Ceg³ów. Pani Honorata za swoje produkty 
by³a wielokrotnie nagradzana, jest laureatk¹ 
Per³y 2005 i lauru Marsza³ka Województwa 
Mazowieckiego w kategorii Mazowieckie 
Produkty Tradycyjne i Naturalne w 2009 r.
Do dziedzictwa kulinarnego regionu zaliczy-
my kie³basê ja³owcow¹ no¿em krojon¹ wypro-
mowan¹ przez El¿bietê Bajszczak z Podciernia 
gm. Ceg³ów, laureatkê Per³y 2003. Te i inne 
kulinarne potrawy mo¿emy kupiæ zarówno 
podczas lokalnych, jak i ogólnopolskich im-
prez, np. Świêta Ziemi. Na trwa³e w kalendarz 
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kulinarny wpisa³ siê Kiermasz Wielkanocny 
w Ceg³owie. 10 lat temu pomys³odawc¹ sprze-
dawania regionalnych produktów w ceg³ow-
skiej remizie by³a Janina Laskowska, pracow-
nik doradztwa rolniczego. 

Sójka Anny Kotuniak 

Sk³adniki: 3 kg m¹ki pszennej, 6 dkg dro¿-
d¿y, 6 ³y¿ek oleju lnianego, du¿a szczypta soli, 
kapusta kiszona (ilośæ – wiadro p. Anny), 1 kg 
kaszy jaglanej, spora garśæ suszonych grzybów 
leśnych, boczek i s³onina, cebula. 

Dro¿d¿e namoczyæ w ciep³ej wodzie, jak na-
pêczniej¹ dodaæ do wymieszanej z olejem m¹ki 
i nastêpnie wyrobiæ ciasto. Op³ukan¹, odciśniê-
t¹ i posiekan¹ kapustê podsma¿yæ na pokrojo-
nej drobno s³oninie i boczku (wersja postna ka-
pustê sma¿ymy na oleju lnianym z du¿¹ ilości¹ 
cebuli). Do podsma¿onej kapusty dodaæ uparo-
wan¹ kaszê, drobno posiekane grzyby suszone 

(grzyby wcześniej trzeba namoczyæ, potem go-
towaæ, aby by³y miêkkie). Wszystko doprawiæ 
sol¹ i pieprzem. Na rozwa³kowane kr¹¿ki ciasta 
k³aśæ farsz, mocno skleiæ i upiec w piekarniku 
(dawniej pieczono w piecu chlebowym). Sójka 
wed³ug pani Kotuniak, nie uda siê, je¿eli u¿yje-
my „sklepow¹ kapustê” i pieczarki. 

¯urek królewski 

Sk³adniki: w³oszczyzna, suszone grzyby leś-
ne, wêdzona kie³basa lub szynka, zakwas (mo¿-
na u¿yæ gotowy butelkowany śl¹ski czy trady-
cyjny), majeranek, sól, pieprz. 

Ugotowaæ wywar warzywny z du¿ej ilości 
w³oszczyzny bez kapusty. Wywar warzywny 
(bez w³oszczyzny) po³¹czyæ z osobno gotowa-
nym wywarem z grzybów. Do wywaru dodaæ 
drobno posiekane grzyby, wêdzon¹ kie³basê lub 
szynkê, wszystko po³¹czyæ z zakwasem i za-
gotowaæ. Dodaæ du¿o majeranku, sól, pieprz. 
Zakwas: kilka ³y¿ek m¹ki ¿ytniej razowej oraz 
m¹ki bia³ej, du¿o czosnku, majeranek, liśæ 
laurowy, ziele angielskie, skórkê chleba, zalaæ 
przegotowan¹ wod¹, trzymaæ w ciep³ym miej-
scu ok. tygodnia. Przepis wg p. Wies³awy Ca-
baj z Ceg³owa. 

Pierogi z kasz¹ gryczan¹ 

Farsz: 250 g kaszy gryczanej, 2 cebule, garśæ 
grzybów suszonych, 100 g mas³a, sól, pieprz.

Namoczone wcześniej suszone grzyby ugo-
towaæ i posiekaæ. Wywar z grzybów uzupe³-
niæ do 0,5 l wod¹ i zagotowaæ, wsypaæ kaszê, 
zamieszaæ, gotowaæ na sypko. Stopiæ po³owê 
mas³a, dodaæ posiekane grzyby, ca³ośæ prze-
sma¿yæ wraz z pokrojon¹ cebul¹. Dodaæ kaszê 
i resztê mas³a, wymieszaæ, na koniec doprawiæ 
sol¹ i pieprzem. Gotowy farsz k³aśæ na rozwa³-
kowane, wcześniej przygotowane ciasto. Goto-
waæ w osolonej wodzie. Przepis wg p. Wies³awy 
Cabaj z Ceg³owa.

Kapusta z kasz¹ 

Sk³adniki: 3 kg kapusty kiszonej, garśæ ka-
szy jêczmiennej, posolony kawa³ek sad³a wie-
przowego. 

484 Anna Kotuniak i jej sójki
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Op³ukan¹ kapustê zagotowaæ z niewielk¹ 
ilości¹ wody, dodaæ kaszê i utarte t³uczkiem 
od kartofl i sad³o. Sk³adniki gotowaæ do miêk-
kości, na koniec dodaæ sól, pieprz oraz pod-
sma¿on¹ cebulê. 

Pra¿ucha 

Sk³adniki: ok.2 kg ziemniaków, 3 du¿e gar-
ści m¹ki pszennej, sól, s³onina do okraszenia. 

Do odlanych i posolonych ugotowanych 
na „sucho” ziemniaków dodaæ m¹kê i odsta-
wiæ na ma³y ogieñ na pó³ godziny, ¿eby siê upa-
rowa³o. Nastêpnie uparowan¹ potrawê nak³a-
daæ ³y¿k¹ na talerz, okrasiæ s³onin¹. 

Fasola z kapust¹

Sk³adniki: 1/2 kg fasoli, 1/2 kg kapusty kwa-
szonej, cebula, liśæ laurowy, sól.

Fasolê ugotowaæ na sucho, nastêpnie dobrze 
rozgnieśæ i w³o¿yæ do ugotowanej wcześniej 
kapusty kwaszonej, dodaæ przesma¿on¹ cebulê 
i liśæ laurowy, doprawiæ do smaku sol¹. Poda-
waæ z ugotowanymi w mundurkach ziemnia-
kami. Potrawa by³a jadana rano w niedzielê. 

Ho³ujec (ho³ojec)

Sk³adniki: 1 cebula, 5 ³y¿ek octu, 1/4 szklan-
ki s³odkiej śmietany, sól, pieprz, 2 szklanki 

zimnej przegotowanej wody. Cebulê pokroiæ 
w kostkê, posypaæ sol¹, pieprzem, wlaæ ocet 
i odstawiæ na pó³ godziny. Nastêpnie zalaæ 
wod¹, dodaæ śmietanê i doprawiæ przyprawa-
mi do smaku. Ho³ujec by³ podawany do ziem-
niaków. 

Sma¿one ziemniaki z cebul¹

Sk³adniki: 1 cebula, 1/2 kg ziemniaków, 
1 ³y¿ka smalcu, 4 ziarna ziela angielskiego, 
3 listki laurowe, sól, pieprz. 

Cebulê pokroiæ w plastry i zeszkliæ na smal-
cu. Dodaæ obrane i pokrojone w plastry ziem-
niaki i przyprawy, sma¿yæ na wolnym ogniu 
do miêkkości. Podawaæ z zsiad³ym mlekiem. 

Zupa zalewajka 

Sk³adniki: 1 kg ziemniaków, cebula, 2 gar-
ści m¹ki ¿ytniej, liśæ laurowy, sól. 

Kilka dni wcześniej m¹kê ¿ytni¹ wsypaæ 
do ceramicznego naczynia, zalaæ wod¹ i po-
zostawiæ do zakwaszenia. Pokrojone w kost-
kê ziemniaki gotowaæ w wodzie lub rosole 
do miêkkości, dodaæ opieczon¹ na ogniu 
cebulê, do smaku wsypaæ sól i pokruszony 
listek laurowy. Nastêpnie wlaæ przecedzony 
przez sitko zakwas z m¹ki ¿ytniej i zagotowaæ 
z wywarem ziemniaczanym. W Wielkim Po-
ście zupê zaprawiano olejem.
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T he Subjective Guide on Miñsk County is 
a monograph depicting the historic and 

ethnographic traits of the region. It describes 
the nearly central geographical setting of the 
county on the map of Mazovia and the cen-
tral-eastern Poland, as well as the location of 
Miñsk Mazowiecki in the vicinity of inter-
national transit routes and railway networks 
(Moscow–Warsaw–Berlin), which are part of 
the European route system, connecting the 
East with the West. 

As a territorial unit, Miñsk County ac-
counts for 3.3% of Mazovia voivodeship’s 
total surface. The landscape is mainly fl at, 
traversed by numerous rivers, among them 
two larger ones, the Świder and the Mienia 
River. The landscape completes the bounti-
ful natural environment, composed of fl ora 
and fauna of fi elds, pastures, meadows and 
forests. A 34,000-hectare area of the county 
is protected and encompasses Miñsk Area 
of Protected Landscape with nature reserves: 
Bagno Pogorzel (Pogorzel Swamp), Florianów, 
Prze³om Witówki (Witówka River Gorge), 
Jedlina, Rogoźnica, Rudka Sanatoryjna; Vistu-
la Area of Protected Landscape with nature re-
serves: Świder, Wólczañska Góra (Wólczañska 
Mountain) and Warsaw Area of Protected 
Landscape.

The natural and geographical qualities of 
the county have prompted the development of 
tourism and recreation, especially in the com-
munities of Stanis³awów, Siennica and Dobre.

With encyclopaedic precision, the Guide 
presents the history of Miñsk County from 
the oldest times, the Stone Age, documented 
by the archaeological excavations of artefacts of 
świderska culture, to the 20th century, placing 
an emphasis on the World War II events. The 
history of this part of Right-Bank Mazovia is 
particularly colourful due to its central loca-
tion, at the crossing of transit routes and in the 
vicinity of Warsaw, the capital of Poland.

The town of Miñsk and its surroundings 
witnessed the sovereignty of Mazovia, the 

17th century wars, the fall of I Rzeczpospolita 
(1505–1795), the Kościuszko Uprising, No-
vember, January and Warsaw Uprisings, the 
1905 Russian Revolution and both World 
Wars. Miñsk Mazowiecki is one of the old-
est towns of Mazovia: it was founded in 1421 
by Jan of Gościañczyce, who founded the 
Miñski dynasty. After the WWII, the town 
has undergone rapid development and territo-
rial growth and has become an administrative, 
educational, industrial, commercial, religious 
and cultural centre. The rich history of Miñsk 
County in the Guide is completed by the sec-
tion dedicated to the eminent people linked 
with the region, among them Micha³ Elwiro 
Andriolli, Henryk Dobrzañski „Hubal”, Józef 
Pius Dziekoñski, Konstanty Laszczka, Jan 
Himilsbach, Polish statesman Józef Pi³sudski, 
as well as persons well-known in particular 
communities, like father Antoni Tyszka from 
Janów.

The publication also contains information 
about the cultural heritage of Miñsk County, 
where tradition still intertwines with mod-
ern times. The willingness to cultivate the 
old customs and crafts is particularly visible 
in the southeast parts of the county, with the 
community of Ceg³ów being a true enclave of 
regional cuisine and handicraft. The intangi-
ble elements constitute a signifi cant part of 
the region’s cultural legacy, among them the 
coats of arms of Ceg³ów, Dobre, Ka³uszyn, 
Miñsk, Siennica, and Stanis³awów, names of 
municipalities and settlements or the tradi-
tion of every-week markets. Another element 
of the heritage is the folklore, “ageing” and out 
of fashion. Folk costumes inspired by the tra-
ditions of Ko³bielski region can be seen nowa-
days in the regional centres and worn by the 
school folk bands reaching out to the tradi-
tions of the region, such as “D¹brówki” or “Ka-
sianeczki”. Similarly, today’s folk music in the 
Miñsk County are the chants “re-activated” for 
the needs of a given community, including the 
popular wedding and harvest songs. The pub-
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lication also describes the remains of the more 
and more scarce wooden architecture: wooden 
buildings in towns, villages, and cottages serv-
ing for recreation (here, high appreciation is 
due to M. E. Andriolli). The churches in Jeru-
zal and Kiczki are true gems of sacred wooden 
architecture. The overview of Miñsk County’s 
cultural heritage contains a description of still 
cultivated folk customs and rituals: those of 
Carol Singers, Corpus Christi procession or 
Harvest Festival celebrations.

What constitutes the essential part of the 
publication is the subjective guide on over 50 
municipalities of Miñsk County, from Bo¿a 
Wola to ¯aków. Each description endeavours 
to present the remains of the deep-rooted tra-
ditions (e.g. the Jewish tradition in Ka³uszyn), 
important landmarks (e.g. Gothic fara church 
and triptych in Ceg³ów), oddities (a 350-year-
old Scots Pine) and the contemporary traits of 
those places, especially those which are sig-
nifi cant for recreation and tourism.

Apart from the curiosities and specifi city 
of Miñsk County’s towns and villages, the 

reader will also fi nd a touristic and cultural 
offer of the region. The county has a range 
of museums and regional centres, among the 
most interesting ones the museum of artist-
sculptor Konstanty Laszczka in Dobre and the 
Museum of 7th Regiment of Uhlans in Miñsk. 
The section also provides a description of new 
hiking trails, such as Great Poles in Sulejówek 
and Monuments of Architecture by Józef Pius 
Dziekoñski. The cultural offer of the county 
emphasises the events entailing the elements 
of folklore and traditions, such as the Mazo-
vian Festival of Folk Bands and Singers, Maz-
owiecka Sójka Fair or the Bread Festival. The 
publication recommends relaxation in the agro 
tourism farms to those who want to escape 
from the hustle & bustle, as well as the culi-
nary corner with regional dishes, with “sójka”, 
dumpling with cabbage and wild mushrooms, 
and other simple fl our-and-potatoes meals.

It is worth visiting Miñsk County, where the 
time stands still in many places, and where in 
many places one can spend an enjoyable and 
relaxing time.
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202. Mausoleum of Florian Cieszkowski
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253. Roadside shrine from 1923
254. Osowica River
255. Sheaves of hay
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century 
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259. Interior of the hospital’s chapel
260. Late Gothic Statue of Pensive Christ, Guard-

ian of the Sick
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274. Old Market Square
275. 19th century building of the old Starost Of-

fi ce
276. Genealogical tree of the Miñski dynasty: 
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278. Independence monument
279. Palace of the Derna³owicz family
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Group “Polesie”
281. Soldiers’ graves at the Roman Catholic cem-

etery
282. Aviators’ Memorial monument at the Avia-
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283. Jewish cemetery
284. Plaque commemorating 220 Jews that were 

burned to death by the Nazis
285. Mariavite church
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287. Fragment of the town’s modern architec-

ture
288. Dr. Jan Hubert’s residence, town’s honoured 

doctor and philanthropist 
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290. Historic railway station building in Mrozy
291. Wooden building: former seat of the Com-
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292. Memorial to Ft. Kazimierz Fertak, chaplain 

of the Home Army, Gray Ranks and Nation-
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293. Memorial to the heroes of Kufl ew Com-
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295. Modern architecture of St. Thérčse of the 
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298. Oak – monument of nature
299. The reconstruction of an antique horse tram 

is planned by the Commune’s authorities
300. Water reservoir also serves as place of lei-

sure 
301. Trytwa River
302. Wind mill “No¿ownia”
303. Wind mill “Dêbkowizna”
304. Fishery Nowodwór
305. Rural ponds, once used for fi shing
306. Roadside shrine
307. Classicistic brick church in Okuniew
308. Interior of the church
309. Rectory
310. Memorial to the victims of World War ii
311. Cemetery chapel built in 1836

312. Children’s playground occupies now the 
area of the market square

313. Tomb of the soldiers fallen in the Polish-So-
viet War

314. One of the 19th century tombstones
315. Ruins of the palace in Okuniew
316. Manor house in Pogorzel
317. Photograph of the manor house taken in 

1949 by Marian Benko
318. One of the oldest houses in Pogorzel
319. Wooden shrine from the turn of the 18th and 

19th century
320. Ptaki: the village gives an exceptional ambi-

ence of peace and quiet
321. Horse riding scout camps are organised in 

Ptaki
322. Building of the former mill
323. Mill wheel gives a glimpse of the recent past
324. Pensive Christ in one of the shrines
325. St. Catherine Church in Pustelnik
326. The Rectory built in 1834 is surrounded by 

oaks-monuments of nature
327. Tomb of the Arkuszewski family at the 

church cemetery
328. Statue of Virgin Mary from 1919
329. Statue of Blessed Virgin Mary with the 

Child
330. One of the 19th century tombstones at the 

local cemetery
331. Roadside shrine
332. Wooden architecture in Pustelnik
333. Wooden architecture in Pustelnik
334. Czarna River
335. Entrance to the Ruda manor
336. Pond in the manor park
337. One of the fi shing ponds
338. Old cross by the road leading to the manor
339. Oak in the manor park
340. An old shrine stands next to the folwark’s 

dwellings
341. In the past, a horse tram from Mrozy to Rud-

ka Sanatoryjna would run down this road
342. Shrines on the way to Rudka
343. Building of the hospital, former sanatori-

um
344. One of the former sanatorium’s buildings, 

with a water reservoir in a tower
345. Former boiler station 
346. One of many monuments of nature in the 

park surrounding the hospital
347. Building housing an artesian well
348. “Rudka Sanatoryjna” nature reserve is a per-

fect place for a stroll
349. Gate to Rudzienko manor
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350. One of the folwark’s dwellings
351. Classicistic manor house (lamus dworski) 

in the photography of Marian Benko
352. Manor house in 1950: photography by Mar-

ian Benko
353. Church in Siennica
354. Interior of the church
355. Statue of Jesus Christ in the courtyard of the 

church
356. Bell dated at 1627 from the fara church
357. Rectory
358. Premises of Hipolita and Kazimierz 

Gnoiñski Gymnasium and Lyceum 
359. Desk of Kazimierz Gnoiñski: Museum of 

Schools of Siennica
360. Interior of the school
361. Tomb of Hipolita and Kazimierz Gnoiñski
362. Tomb of the soldiers fallen in September 

1939
363. One of the 19th century tombstones at the 

cemetery in Siennica
364. Municipal park
365. Map of  the palace complex in Sinolêka
366. Palace in Sino³êka
367. Manor chapel from the turn of the 17th and 

18th century
368. Pensive Christ shrine near the chapel
369. 17th century granary
370. Pond in a manor park
371. Figures near the folwark
372. Sts.  John the Baptist and Stanislaus Church 

in Stanis³awów
373. Pulpit
374. Statue of Virgin Mary
375. Plaque commemorating the Home Army 

soldiers
376. Manor rectory (1881)
377. Historic inn
378. One of the houses by the market square
379. Memorial to the victims of fascism with the 

municipal park in the background
380. Row of trees gives shade and the right ambi-

ence to the street
381. Cross at one of 19th century graves
382. Tomb of the Uknown Soldier and the Home 

Army soldiers
383. Remains of a wooden manor house from 

the 1st half of the 19th century
384. Manor park and a house being built in the 

place of the old manor house
385. Shrine by the Świder River
386. Roadside cross from 1916
387. Chapel, commemorative stone and a cross 

in the village’s centre

388. Świder River
389. One of the ponds
390. Graves from 5th – 2nd century BC and skel-

etal graves from 11th- 12th century  AD
391. Graves from 5th – 2nd century BC and skel-

etal graves from 11th- 12th century  AD
392. “Milusin” manor house
393. “Otrando” wooden house
394. “Siedziba” manor house
395. Memorial to Marin Jonkajtys
396. Independence Square
397. Marin Jonkajtys Municipal Park with a di-

dactic path
398. Former estate of the Grabski family
399. Insurgents of the Warsaw Uprising Square
400. Blessed Virgin Mary of Consolation Sanctuary
401. Remembrance Square
402. “U Dziadka” (At Grandpa’s) Restaurant 
403. Modern municipal stadium
404. “Weso³y Domek” (Cheerful Little House) 

from 1926 in Cechówka
405. Wooden house in Cechówka
406. One of the chapels In Wielgolas
407. Everybody can take water from the miracu-

lous spring of the Revelation Chapel
408. Alley leading to the manor house
409. Gate of the Roman Catholic parish church 

in Wiśniew
410. Mariavite church in Wiśniew
411. Interior of the Old catholic church
412. Tomb of a Mariavite bishop Wawrzyniec 

Rostworowski
413. Tomb of the uknown uhlans from the 7th 

Regiment of Lublin Uhlans at the Mariavite 
cemetery

414. Memorial to the 7th Regiment of Lublin Uh-
lans in front of a school in Wiśniew

415. Shrine from 1900
416. Wooden mill in Wola Polska
417. Rz¹dza River
418. Oak – monument of nature
419. Thatched wooden cottage
420. Wooden hut in Wólka D³u¿eniewska
421. Thatched barn
422. Wólczañska Góra 
423. Entrance to the “Wólczañska Góra” nature 

reserve
424. St. John of Nepomuk in a roadside shrine
425. Grave of Piotr Szczucki, fallen in September 

1939, at Wólczañska Góra
426. Mariavite chapel in Zglechów
427. Interior of the chapel
428. Wooden one-storeyed manor house from 

the end of 18th century
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429. Shrine dated at 1852 with a brick plinth and 
a female’s bust

430. Thatched cottage
431. Evangelical cemetery in Królewiec
432. Neo-gothic shrine in £¹dzyñ
433. Entrance gate to the Olesin estate
434. Brick four-fl at house in Szymankowszczyzna
435. Wooden house in Transbor
436. Statue of Virgin Mary of the Immaculate 

Conception in Zawiesiuchy
437. Rope park at Farma Makedoñska
438. Statue of Zawisza Czarny in front of a school 

in ¯aków
439. Entrance gate to the manor house in 

¯aków
440. “Milusin” seat of the museum
441. Part of the exhibits
442. Some of the ethnological exhibits
443. Part of the exhibition
444. Folk sculpture
445. Seat of the museum
446. Part of the exhibition
447. Sculptures by Konstanty Laszczka
448. Tradidion Hall of the General Kelberg’s 2nd 

Territorial Defense Brigade 
449. Part of the exhibition
450. Regional centre at the Primary School in 

Grodzisk – part of the exhibits
451. Regional centre at D¹brówka Primary 

School in Miñsk Mazowiecki – part of the 
exhibits

452. Open-air museum in Groszki
453. School Remembrance Hall in Wielgolas at 

the Wyle¿yñskis’ Complex of Schools – part 
of the exhibits

454. Stone commemorating Józef Pi³sudski’s 
mare, Kasztanka

455. Painting of Blessed Virgin Mary of Haller
456. Memorial to the Gray Ranks scouts
457. Park by the Derna³owicz Palace
458. Tenement house 140 from 1892 in Warsza-

wska Street

459. Classicistic building of a former Commis-
sion of National Education school, from the 
1st half of 19th century

460. “ Siedziba” manor house
461. „Milusin” – Marshal Pi³sudski’s manor 

house
462. Signboard of „U Dziadka” (At Grandpa’s) 

Restaurant 
463. Monument „Lekcja Historii” (History Lesson)
464. Renovated tombstone of Józefa ̄ e³tobruchow 

at the Roman Catholic parish cemetery
465. Tomb of Lew Romanow, next of kin of the 

Tsar, at the Orthodox cemetery
466. Jewish cemetery in Miñsk Mazowiecki
467. Square by Konstytucja Trzeciego Maja 

Street
468. Hipolita and Kazimierz Gnoiñski Complex 

of Schools in Siennica
469. Statue from 1882 in Pogorzel
470. Shrine from 1887 in Bo¿a Wola
471. Wet meadows in the Świder Valley in 

D³u¿ew
472. Sts. Peter and Paul Parish Church in Dêbe 

Wielkie
473. Sanctuary of Nativity of Blessed Virgin 

Mary in Miñsk
474. St. Trinity and St. Valentine Church Parish 

Church in Latowicz
475. The tower of the St Anne Parish Church in 

Jakubów is seen from far away
476. Our Lady of the Assumption Church in 

Ka³uszyn
477. Family fair “Majówka” in 2011
478. Family fair “Majówka” in 2011
479. Masovia Festival of Folk Bands and Singers
480. Jan Himilsbach Festival
481. Cheque for Zbigniew Buczkowski at 2nd Jan 

Himislbach Festival
482. Wreaths’ Festival 2011
483. Wreaths’ Fetival 2011
484. Anna Kotuniak and her sójkas
485. Anna Kotuniak and her sójkas
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Anielina 35, 116
Arynów 54, 172 

Barcz¹ca 27, 90, 164
Berlin 7, 9, 81, 184
Bernatowizna 58, 122, 166
Bestwiny 125
Bia³a Podlaska 41
Borki 14, 16, 107, 166
Borówek 139, 152
Borucza rzeka 78
Bo¿a Wola 41, 42, 61, 175, 176
Brzeziny 85
Budki 10
Budy £êkawickie 112
Budy Przytockie 36
Bug rzeka 19, 25
Bykowizna71

Cebrowo 62
Cechówka 32, 33, 53, 127, 148, 150, 151 
Ceg³ów 21, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 46, 52, 62, 

63, 64, 65, 66
Celinów 71
Chmielew 33
Choszczak 71
Choszcze 102, 166
Choszczówka 32, 67, 69, 71
Chrościce 26, 95 
Ciopan 132, 181
Cisek 142
Cisie 19
Cyganka 28, 32, 67, 71
Czajczyna £¹ka 87
Czarna 18, 27
Czarna rzeka 10, 12, 89, 132, 159
Czarnog³ów 18, 76, 153
Czebrowo 62
Czeg³owo 62
Czeg³ów 62
Czersk 20, 23, 87
czerska ziemia 19, 20, 24, 25, 89

Dêbe Ma³e 18, 19, 27, 68, 152
Dêbe Wielkie 9, 11, 13, 19, 26, 27, 28, 29, 31, 

32, 33, 34, 38, 44, 49, 50, 51, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 132, 133, 144, 160, 176, 177 

Dêbkowizna 58, 122, 124
Dêbowce 19, 107
Dêbska Puszcza 19
D³uga Kościelna 26, 56, 73, 166
D³uga rzeka 10, 67
D³uga Szlachecka 166
D³uga Wola 126
D³u¿ew 16, 74, 75, 175
Dobre 9, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 34, 38, 43, 

46, 47, 76, 77, 78, 108, 109, 136, 160, 161, 
163, 164, 181, 184, 185

Dobre Nowe 76
Dobre Stare 76
Duchnów 27
Dzielnik 99, 181

Felicjanów 73, 107
Finlandia 38, 167

Galicja Zachodnia 25
Garczyn Du¿y 7,10, 79
Garwolin 9, 22, 49
Generalne Gubernatorstwo 32
Gliniak 11, 13, 44, 80
Glinianka 27, 28, 32, 150
G³êboczyca 181
Golica 166
Go³êbiówka 13, 81
Gościañczyce 83, 87, 113, 163, 180, 184
Gozd 44
Goździk 22, 119
Goździówka 18, 132, 181
Gójszcz 15, 166
Grabina 14
Grajewo 39
Grêbków 95
Grodno 24
Grodzisk 13, 19, 42, 50, 81, 82, 164, 165, 166

Indeks geografi czny
Indeks nie uwzglêdnia hase³: województwo mazowieckie, Mazowsze, województwo siedle-

ckie, gminy i powiaty.
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Grodziszcze Mazowieckie 82, 102, 166
Groszki Nowe 97, 165
Grzebowilk 83, 129, 139

Halinów 9, 17, 31, 32, 34, 42, 44, 73, 84, 85, 
94, 160, 161, 166, 181

Huta Kufl ewska 28, 57

Iganie 105, 112
Ignaców 28, 39, 86
Iwowe 27

Jakubów 9, 11, 13, 22, 26, 28, 34, 37, 44, 57, 
87, 88, 89, 160, 176, 177, 181

Jamielne rzeka 103
Janowo 137
Janów 27, 36, 39, 90, 137, 140, 184
Jekaterynos³aw 31
Jeruzal 7, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 32, 

43, 48, 55, 56, 91, 92, 93, 107, 185
Jêdrzejów 28, 55
Jêdrzejów Nowy 40
Józefi n 181

Ka³uszyn 9, 10, 11, 13, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 43, 46, 47, 49, 
51, 52, 55, 62, 94, 95, 96, 97, 120, 121, 123, 
140, 160, 161, 165, 166, 167, 176, 177, 178, 
184, 185

Ka³uszyno-Abramy 95
Ka³uszyno-Olszewice 95
Ka³uszyñska Wysoczyzna 10, 79
Kamionka 28
Karczew 26, 27
Katarzynów 
Katyñ 88
Kazimierz Dolny 41, 42, 49, 179
K¹ty Czernickie 28
K¹ty Goździejewskie 71
K¹ty Zdrój 139
Kiczki 7, 19, 22, 54, 55, 56, 98, 99, 185
Kluki 95
Kobierne 32, 67
Ko³acz 18, 107
Ko³biel 9, 26, 28, 34, 48
Kongresówka 26, 29, 115, 126
Kostrzyñ rzeka 13, 16
Kotuñ 13
Koz³owizna 58, 122

Kraków 38, 39, 74, 108, 164
Królestwo Polskie 26, 27, 76, 143
Królewiec 36, 158, 172
Ksiêstwo Warszawskie 25, 26, 126, 143
Kufl ew 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 42, 

43, 91, 100, 101, 102, 121, 123, 124, 134, 
166

Kulki 99

Laliny 57
Lasomin 9, 19, 33, 59
Latowice 103
Latowicz 9, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 31, 32, 34, 37, 38, 43, 46, 51, 52, 53, 
57, 60, 62, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 130, 
145, 152, 159, 160, 165, 176, 177, 181

Latowicze 103
Lipiny 107
Litwa 19, 76, 142
Liw 20, 22, 23, 87, 142
liwska ziemia 19, 20, 24, 25, 89
Lublin 40
Lubomin 55, 59, 60
Ludwinów 155

£adzyñ 34, 158
£aziska 26, 87, 88
£êkawica 34
£owczewo 142
£ukówiec 107

Majdan 74
Makówiec Du¿y 18, 19, 38, 76, 78, 108, 164
Makówiec Ma³y 108, 109
Maliszew 32 
Marianka 110, 172
Mensko 113 
Micha³ów 85, 161
Mienia 13, 19, 27, 111, 166, 184
Mienia rzeka 10, 11, 13, 71, 110, 111
Mikanów 33
Milew 95 
Mi³osna 10, 27, 29, 31, 33, 53, 121, 126, 148, 

149, 150, 151
Miñsk Mazowiecki 7, 9, 13, 31, 34, 35, 41. 43, 

113, 114, 115, 116, 160, 162, 163, 164, 166, 
167, 171, 176, 180, 184

Miñski Obszar Chronionego Krajobrazu 13, 14
Miñsko 113
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Mistów 87
Mlêcin 181
Moskwa 7, 9
Mrozy 9, 11, 18, 29, 32, 33, 34, 37, 42, 44, 53, 

58, 82, 94, 102, 121, 122, 123, 124, 134, 
160, 161, 164, 166, 178

Nadwiślañski Obszar Chronionego Krajobra-
zu 16

Niedzia³ka 57, 113
Nowodwór 12, 125
Nowa Mi³osna 150
Nowa Pogorzel 129
Nowa Wieś 76
Nowomiñsk 27, 30, 31, 115, 167
nowomiñski powiat 30, 71, 91
Nowy Zglechów 157, 176

Okuniew 7, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 34, 85, 126, 127, 128, 147, 161, 
166

Olesin 69, 158
Olszewice 55, 60, 95
Olszynka Grochowska 27
Osiny 119
Osownica rzeka 10, 18, 58, 78, 108, 109
Ossów 31, 127
Ostro³êka 27, 119
Ostrów-Kania 69
Otwock 27, 53, 167

Padwa 35, 86, 119
Papiernia 18
Pary¿ 9, 36, 138
Patok 95
Pe³czanka 19 
Pe³kowizna 18
Piaseczna rzeka 58, 98, 99, 130, 156
Piaseczno 19, 28, 44, 55
Piekary 103
Pilawa 29, 169
P³ock 22, 78
P³omieniec 166
Pniewniczanka rzeka 10, 78
Pniewnik 22, 114
Podciernie 50, 182
Podlasie 5, 51, 82, 142, 179
Podskwarne 102, 166
Pogorzel 33, 125, 129, 139, 174, 175, 176, 184

Polków 76
Polska 5, 31, 39, 52, 170, 179
Po³udniowopodlaska Nizina 10
Porzewnica 102, 166
Poświêtne 34
Poznañ 107
Praga 29, 126
Przasnysz 22, 114, 119
Przetoka 87
Ptaki 54, 94, 130, 181
Pustelnik 9, 22, 25, 31, 32, 126, 131, 132

Rakówiec 18
Ratajewo 148, 149, 171
R¹bierz 181
Rezerwat „Bagno Pogorzel” 14, 129, 176, 184
Rezerwat „Dêby Piaseczyñskie” 13
Rezerwat „Florianów” 10, 12, 14, 93, 166
Rezerwat „Jedlina” 12, 14, 15, 166
Rezerwat „Prze³om Witówki” 14, 15, 81, 166
Rezerwat „Rogoźnica” 16
Rezerwat „Rudka Sanatoryjna” 14, 15, 121, 

134, 135, 166
Rezerwat „Strugi Krzywickie” 13
Rezerwat „Świder” 16, 156
Rezerwat „Torfowisko” 13
Rezerwat „Uroczysko Go³êbiówka” 13
Rezerwat „Wólczañska Góra” 16, 17, 156
Rosja 29, 115
Rososz 19, 54, 181
Rozstanki 181
Ruda 11, 14, 27, 69, 71, 133
Rudka Sanatoryjna 12, 37, 62, 102, 121, 134, 

135, 166
Rudnik 19
Rudzienko 76, 136, 144
Rysie 32, 67
Rz¹dza rzeka 10, 78, 155

Saint Cyr 36, 74
Semanowizna 122
Sendomierz 20, 21 
Seroczyn 93
Siedlce 29, 41, 46, 49, 50, 62, 82, 91, 116, 170, 

179
Siennica 9, 10, 11, 13, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 42, 43, 48, 
51, 61, 62, 74, 110, 125, 129, 137, 138, 139, 
157, 161, 162, 174, 175, 178, 181, 184
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Sienniczka rzeka 16, 137
Sino³êka 24, 36, 56, 140, 141, 166
Siod³o 28
Skruda 32, 59, 84, 85
Skwarne 19, 102, 166
Sokolnik 166
Soko³ów Podlaski 10
Sokól 18
„Sosny Olszewickie” 13
Srebrna rzeka 21, 80, 113, 114, 118, 119, 120, 

169, 172, 179
Stanis³awów 9, 10, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 46, 51, 53, 55, 
56, 60, 142, 143, 144, 161, 178, 181, 184

Stara Niedzia³ka 58
Stara Wieś 27
Starogrodzka Puszcza 19, 145, 152
Starogród 12, 18, 19, 99, 103, 130, 145, 146, 

156, 166, 181
Stary Konik 166
Stasinów 36, 119, 167
Stawek 57
Stawiska 93
Stoczek £ukowski 108, 146
Stojad³a 36
Strachówka 34
Sucha 53
Sulejówek 7, 9, 17, 31, 32, 33, 34, 38, 44, 53, 

147, 148, 149, 150, 151, 160, 162, 170, 171, 185
Szczytno 87
Szkopówka 148
Szymankowszczyzna, 158
Szymony 55

Środkowomazowiecka Nizina 10
Świder rzeka 9, 10, 11, 16, 17, 18, 103, 145, 

146, 175, 184
Świderszczyzna 99
Świdry Wielkie 18

Terespol 29, 90, 150
T³uszcz 26, 169
Transbór 18, 49, 152, 159
Treblinka 32, 169
Tymoteuszew 155

Ulm 63, 64

Warszawa 7, 9, 11, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 31, 
32, 33, 38, 39, 40, 43, 62, 69, 74, 75, 76, 77, 
78, 82, 84, 90, 91, 108, 109, 111, 115, 116, 
125, 126, 128, 141, 142, 147, 148, 150, 162, 
166, 170, 174, 175, 176, 178

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu 
13, 17, 126

warszawsko-czerska ziemia 19, 20, 24
Wawer 10
Weso³a 34, 147, 148
Wêgrowskie Obni¿enie 10, 107
Wêgrów 76, 107, 109, 126
Wê¿yczyn 50, 57, 59
Wi¹zowna 25, 27, 91, 166
Wielgolas 18, 19, 20, 27, 28, 44, 45, 49, 105, 

152, 165
Wilno 126
Wis³a rzeka 10, 19, 28, 46, 71, 116, 146
Wiśniew 20, 22, 39, 88, 153, 154
Wiśniówka rzeka 113, 154
W³ochy 22, 104
Wola Czarnog³owska 76
Wola Grzybowska  148
Wola Ka³uska 122
Wola Polska 58, 155
Wola Rafa³owska
Wo³omin 38
Wo³omiñska Równina 10
Woźbin 166
Wólka D³u¿ewska 10, 17, 54, 74, 156, 185
Wydmusy 122
Wymyśle 58, 105, 122

Zawiesiuchy 159
Zdrojki 18
Zglechów 36, 157
Zielona 148
Zorza 148

¯aków 130, 139, 156, 159, 174, 176, 185
¯eliszew 20, 43, 91, 92
¯urawka 148
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Alkierz (wykusz) 
Czworoboczny naro¿nik wysuniêty z bry³y 
budynku; w budownictwie wiejskim nazwa 
ma³ej izby znajduj¹cej siê przy wiêkszym po-
mieszczeniu. 

Arkada 
Element architektoniczny z³o¿ony z ³uku 
i dwóch podpór (kolumn, fi larów, s³upów).

Attyka 
Element architektoniczny u¿ytkowy lub ozdob-
ny; ścianka, balustrada os³aniaj¹ca dach.

Boniowanie 
Sposób dekoracji elewacji akcentuj¹cy piono-
we i poziome podzia³y. 

Burka (kapota) 
Sukmana mêska z sukna samodzia³owego 
w kolorze naturalnym.

Dziedzictwo kulturowe
Tym pojêciem mo¿na obj¹æ ka¿dy przedmiot 
oraz ka¿de wydarzenie historyczne uznane 
za wa¿ne, godne upamiêtnienia i przekazania 
nastêpnym pokoleniom ze wzglêdu na wartośæ 
historyczn¹, artystyczn¹, sakraln¹, patriotycz-
n¹ czy te¿ naukow¹.

Eklektyzm 
£¹czenie elementów stylowych ró¿nych epok; 
popularny zw³aszcza w 2. po³. XIX w. 

Erygowanie 
Za³o¿enie, powo³anie, ufundowanie kaplicy, 
kościo³a, parafi i, uhonorowane uroczystym 
dekretem biskupa.  

Fara 
Dawniej określenie kościo³a parafi alnego. 

Folwark 
Du¿e gospodarstwo rolne lub rolno-hodowla-
ne, w którym produkowano g³ównie na zbyt; 

w Polsce rozwija³y siê od XIV w., zlikwidowane 
po II wojnie światowej. 

Gont 
Drewniana deseczka w kszta³cie klina o po-
przecznym profi lu, s³u¿y do krycia dachów. 

Gr¹d 
Las liściasty utworzony przez graby i dêby, 
czasami z domieszk¹ innych drzew; wystêpu-
je na dośæ ¿yznych i wilgotnych glebach.

Holender 
M³yn wietrzny, z ruchomym dachem, z któ-
rym obraca³ siê mechanizm napêdowy. 

Jaz 
Budowla utrzymuj¹ca spiêtrzenie wody lub re-
guluj¹ca jej przep³yw; wznosi siê j¹ w poprzek 
koryta rzeki. 

Kaszkiet 
Okr¹g³a czapka z granatowego lub czarnego 
sukna z czarnym usztywnionym, lakierowa-
nym daszkiem.

Kasztelan 
Do koñca XIII w. urzêdnik sprawuj¹cy w³a-
dzê administracyjno-wojskow¹ w kasztelanii; 
później tytu³ urzêdnika ziemskiego. 

Klasycyzm 
Kierunek w kulturze europejskiej nawi¹zuj¹cy 
do staro¿ytności. 

Koźlak 
Wiatrak s³upowy, na nieruchomym koźle. 

Kruchta 
Czêśæ kościo³a; przedsionek poprzedzaj¹cy 
g³ówne wejście. 

Lisice 
Pionowe obustronne kleszcze, ści¹gniête śrubami 
zapobiegaj¹ce wypaczaniu drewnianych ścian.

Defi nicje (podręczny słowniczek niektórych pojęć)
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Manieryzm 
Styl w sztuce europejskiej miêdzy renesansem 
a barokiem; charakteryzowa³ siê ekspresj¹, de-
formacj¹ form, dekoracyjności¹. 

Mansardowy (mansarda) 
Pomieszczenie na strychu dachu mansardo-
wego; potoczne określenie dachu ³amanego. 

Materialne dobra kultury
Przedmioty maj¹ce znaczenie dla dziedzictwa 
i rozwoju kulturalnego ze wzglêdu na ich war-
tośæ historyczn¹, naukow¹ i artystyczn¹. Bar-
dzo czêsto tê kategoriê określa siê w jêzyku 
potocznym mianem zabytków.

M¹cznica 
Pozioma belka osadzona na koźle, podtrzymuj¹ca 
wiatrak i razem z nim obracaj¹ca siê wokó³ osi. 

Mezolit 
Środkowy okres epoki kamienia, trwaj¹cy 
na terenach środkowoeuropejskich ok. 8000–
–4800 p.n.e.

Neolit 
Koñcowy okres epoki kamienia, po którym 
nast¹pi³a epoka br¹zu. 

Niematerialne dobra kultury
Nazwy (geografi czne, historyczne, fi zjogra-
fi czne, imiona i nazwiska, a tak¿e przydomki 
i przezwiska), hymn, god³o kraju, umiejêtno-
ści i technologie, a tak¿e takie elementy kultu-
ry, jak folklor, obyczaje, wierzenia religijne itp.

Ostañce 
Wzniesienie utworzone w wyniku procesu 
wietrzenia i erozji. 

Oz 
Wa³ lub silnie wyd³u¿ony pagórek.

Paleolit 
Najstarszy okres epoki kamienia. 

Pilaster 
P³aski fi lar przyścienny; pe³ni rolê dekoracyj-
n¹ lub konstrukcyjn¹. 

Portal 
Ozdobne obramienie otworu drzwiowego. 

Portyk 
Zewnêtrzna czêśæ budowli wysuniêta lub 
wg³êbiona; otwarta przynajmniej z jednej stro-
ny rzêdem kolumn lub fi larów. 

Prezbiterium 
W świ¹tyniach chrześcijañskich czêśæ, gdzie 
znajdowa³ siê o³tarz g³ówny, zazwyczaj oddzie-
lone od nawy balustrad¹.

Samodzia³ 
Niebarwiona tkanina we³niana, jej kolor za-
le¿a³ od barwy runa owczego, najczêściej by³y 
siwe lub br¹zowe. 

Secesja 
Tu awangardowy ruch artystyczny; swoboda 
kompozycji, asymetria, giêtkie i p³ynne linie. 

Świdermajer 
Potoczna nazwa stylu architektonicznego bu-
downictwa drewnianego stworzonego przez 
Micha³a Elwiro Andriollego.

Tradycja
1. Przekazywane z pokolenia na pokolenie 
obyczaje, przekonania, zasady, wierzenia, spo-
soby myślenia, postêpowania itp., wyró¿nio-
ne przez dan¹ zbiorowośæ jako wa¿ne treści 
kulturowe. Istotny czynnik samookreślania 
siê grup spo³ecznych i narodów. Tak¿e pro-
ces przekazywania i przyswajania tych tre-
ści przez aktualn¹ świadomośæ spo³eczn¹. 
2. Przekazywane opisy wydarzeñ z przesz³o-
ści traktowane jako historia (choæ niespraw-
dzalne). 3. Umiejêtności artystyczne albo 
rzemieślnicze, w których wykonawca wy-
korzystuje doświadczenie mistrzów, dawne 
technologie lub sposoby dzia³ania. 

Wiatrak 
Budynek wyposa¿ony w urz¹dzenia porusza-
ne si³¹ wiatru s³u¿¹ce do mielenia ziaren zbó¿ 
na m¹kê i kaszê. Typy wiatraków to: koźlaki, 
holendry i paltraki. 
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